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ΠΟΛΙΤΙΚΗ EBAOMAS.
Πολλήν τήν άντίφασιν παρατηρήσει ό ανα

γνώστης μεταξύ τών εβδομαδιαίων ημών ε

πιθεωρήσεων ώς πρός τάς άναγραφομένας έν 
αύταΐς ειδήσεις. Άλλά μείζων έτι καί προ- 
δηλοτε'ρα επικρατεί άντίφασις μεταξύ τών 
καθ’ έκάστην σχεδόν λαμβανομε'νων παρά 

τών εύρωπαϊκών κυβερνήσεων καί παρά τής 

Πύλης καί άνακαλουμε'νων τήν έπιοϋσαν ή 
μετά δύο ήμε'ρας άποφάσεων. Πρόδηλον δέ τό 

αίτιον προκειμε'νης τής λύσεως τοϋ περιπλο- 
κωτάτου καί δυσεπιλυτωτάτου τών ζητη
μάτων, λύσεως, ήν πάσαι μέν αί δυνάμεις, 
ούδ’ αύτής τής Ρωσσίας έξαιρουμε'νης, ήθελον 

ν’ άποφύγωσιν, άλλά μοιραίως εις με'σον ή- 

νεγκον τά τετελεσμε'να γεγονότα, προκειμέ- 
νης τής συγκρούσεως τών πολλαπλών συμφε
ρόντων τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, άπερ συν- 
δε'ονται στενότατα μετά τής λύσεως ταύτης, 

προκειμε'νης τής μελλούσης τής Εύρώπηςύπάρ- 
ξεως, ήτις έξήρτηται παντελώς σχεδόν έκ 
τήςλύσεως τοϋ ανατολικού ζητήματος, δυσα- 
πΟφάσιστον πάση δυνάμει καί αύτη έ'τι τή
νικηφόρω τοϋ Βορρά φαίνεται τό καθορίσαι 
τήν ένε'ργειαν αύτής καί ή μεγίστη παρά πα
σών καταβάλλεται ένε'ργεια, όπως δι’ άμοι- 

βαίων παραχωρήσεων κατά τύπου; τούλά- 
χιστον προλάβωσι τήν εύρωπαϊκήν ρήξιν.

Εντεύθεν νϋν μέν εύλογος παρά ταύτης χρί— 
νεται απειλητική τις ένε'ργεια, αύριον δέ 
παρ’αύτής ταύτης ή άνακαλε’.ται ή ένε’ργεια 

αύτη, ή μειοϋται ή σημασία αύτής δι’ ειρηνι
κών διακηρύξεων.

Τώ μελετήσαντι έπισταμένως τά κατά τά 
δύο τελευταία έτη γεγονότα καί τήν πολι
τικήν τών εύρωπαϊκών δυνάμεων ούδολως 
ταΰτα άπορα φαίνονται. Ούδεμία τών δυνά
μεων έπεθύμει ούδ’ ήν παρεσκευασμε'νη διά 
τήν λύσιν τοϋ άνατολικοϋ ζητήματος, πάσαι 
δι’ έπεζήτουν τήν ύτινιδήποτε τρόπφ καί 
δι’οίαςδήποτε παραχωρήσεως έξομάλυνσιν τών 
άναφυέντων άπό διετίας τοπικών ζητημάτων 
καί τόν περιορισμόν (localisation) τής πάλης. 

Καί αύτή δ’ ή Ρωσσία τούτο έπεθύμει, νά 
μή άνελιχθή, δηλονότι, τό άνατολικόν ζήτη

μα, όπως μή έπε'λθρ ή τελική αύτοΰ λύσις, 
ήτις, έκτός έν περιπτώσει φοβερού εύρωπαϊ- 
κοϋ πολε'μου, δέν δύναται ή νά ήναι σύμφω

νος πρός τά γενικά τής Εύρώπης συμφέροντα, 
καί νά περιορισθή τό ζήτημα εις τήν κατά τό 
φαινόμενον άπλήν διεκδίκησιν τών άνθρωπί- 

νων δικαίων ύπέρ τοϋ σλαυϊσμοϋ, πράγματι 

όμως ειρηνικήν παρά τοϋ σλαυϊσμοϋ κατά- 
κτησιν τής Ανατολής· ριπτομένου μέν τοΰ 
φραγμού τοϋ Αίμου καί ύποβαλλομε'νων τών 

έντεϋθεν τοϋ όρους τούτου άλλων συνοίκων 
λαών ύπό τήν σλαυϊκήν κυριαρχίαν ήτις περι- 
βάλλουσα τήν Κωνσταντινούπολή καί τούς 
πορθμούς μέχρι πνιγμού ούκ εις μακράν ήθελε 
δεσπόσει αύτών. Τούτου ένεκα ή Ρωσσία έ- 
φάνη εύθύς έξ άρχής πρόθυμος νά ένδόσ·ρ εις 

πάσαν φαινομενικήν πρός τήν Εύρώπην παρα- 
χώρησιν, ήρκει μόνον νά τύχη τοϋ σκοπού 
τούτου. Εις δυσχερή άληθώς θά περιίστατο

ί
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θέσιν ή Ρωσσία, εις πολλώ δυσχερεστέραν ή 

νϋν, ότε τά νικηφόρα αύτής στρατεύματα 
κατέχουσι τήν Βουλγαρίαν καί Θράκην, έάν 
ή Εύρώπη προορατικοιτέρα οΰσα κα’ι τήν δει- 
λήμονα άποβάλλουσα πολιτικήν άπέκρουεν 
εν τή πολυκρότω διά τήν μυωπίαν τών πλη
ρεξουσίων τών εύρωπαϊκών δυνάμεων συνδια- 

σκέψει Κωνσταντινουπόλεως τάς ρωσσικά; α
ξιώσεις δι’ εύρυ ςέρου προγράμματος, διά προ

γράμματος ριζικής λύσεως τοϋ ανατολικού 
ζητήματος, λύσεως, έπαναλαμβάνομεν τού

το, ήτις ήκιστα πασών τό»ν δυνάμεων συμ
φέρει τή Ρωσσία, έφ’ όσον ό σλαυϊσμός δέν εί
ναι εΐσε'τι έτοιμος νά καταλάβτ] οριστικός 
τήν Κωνσταντινούπολή καί τούς πορθμούς.

Έπί τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων έκ- 
ραγε'ντος τού ρωσσο τουρκικού πολέμου αί 
ρωσσικαΐ νίκαι καί αί έπί τούτων βασισθεΐ- 
σαι αξιώσεις ούχί πλε'ον περί αύτοδιοικήσεω; 
άλλά περί καταρτισμού εις ηγεμονίας τών 

σλαυϊκών επαρχιών εις άς προσαρτάται και 
ύποβάλλεται μέχρι; Αιγαίου ή Θράκη ήραν 
έκ μέσου τό πρόσχημα τών ανθρωπίνων δι

καίων καί παρέστησαν τό ζήτημα ύπό τήν 
αληθή αύτοΰ μορφήν, τήν πολιτικήν, τήν τής 
διαρρυθμίσεως τοϋ άνατολικού ζητήματος 

κατά τάσλαυϊκά άποκλε-.στικώς συμφέροντα. 
Αί εύρωπαϊκαί δυνάμει; αϊτινες όπως σώσωσι 

πρό τοΰ πολέμου έστω καί κατ’ έπιφάνειαν 
μόνον τό καθεστώς συνήνεσαν εις τήν έπέκ- 

τασιν τής βουλγαρικής αύτοδιοικήσεω; εν
τεύθεν τοϋ Αίμου, παρίστανται σήμερον εις 
τήν παντελή τού καθεστώτος καταστροφήν 
ύπέρ τού σλαυϊσμοΰ έπ’ αύτής τής βάσεω; ήν 
έθηκεν ή Εύρώπη διά τήν βουλγαρικήν αύτο- 
διο’κησιν. Έκ τούτου αί εύρωπαϊκαϊ δυνάμεις 

οσχι αχρι τουόι rtixv α-. μ,ιγισται συνήγοροι 
τού καθεστώτος έν Ανατολή όπως προλάβωσι 
τήν ρωσσικήν έπικράτησιν, δι’ αύτόν τούτον 
τόν λόγον μοιραίως, ούτως είπεΐν, άποβαί- 

νουσι συνήγοροι ρ ζ κωτέρας λύσεως τού ανα
τολικού ζητήματο: ή τής ύπό τής Ρωσσίας 
αίτουμένης, ή δέ Ρωσσία ή άχρι τούδε προ- 
στάτις τής έπα-.α τάσεω; εναντίον τή; Τουρ

κίας καί απαιτούσα τήνμεταβολήν τοϋ καθε
στώτος αποβαίνει νϋν ή συνήγορος τού καθε

στώτος, οίον παρ’αύτής άναπλάσσεται, καί 

ίσως ή αντίπαλος πάσης ριζικωτέρας λύσεως 
ήν ήθελεν ή Εύρώπη προτείνει πρός άποσόβη- 
σιν τής σλαυϊκή; έπικρατήσεως. ’Εντεύθεν 
ούχί άπίθανον φαίνεται τό έσχάτως θρυληθέν 
καί ύπό τινων εύρωπαϊκών φύλλων άναγρα- 
φέν ότι ύπάρχει συνωμολογημένη συνθήκη 
συμμαχία; καί έπιμαχίας μεταξύ Τουρκίας 
καί Ρωσσίας ύποχρεοΰσα άμφοτέρου; όπως 
βοηθώσιν άλλήλους κατά παντός έσωτερικού 
ή εξωτερικού εχθρού. ’Εντεύθεν αί δυσχέρειαι 
διά τήν συγκρότησιν εύρωπαϊκού συνεδρίου, 

ήτις, ώ; έσχάτως ό λόρδος Δέρβυ έν τή Βου
λή τών κοινοτήτων έδήλου, ούδέ βέμα έπί 
τά πρόσω έποιήσατο.

Τάς δυσχερείας ταύτας δύναται τις νά κα- 

τανοήσ-/) παραλληλίζων τάς ύπό τής Ρωσσίας 
έπιβαλλομένας βάσεις ειρήνης πρός τό πρό

γραμμα όπερ ή Αγγλία ύπερασπίσει, ώς έκή- 
ρυξεν έν τή Βουλή τών κοινοτήτων ό ύπουρ- 

γός τών οικονομικών. Συνεννόησιν αποκλει
στικήν μεταςϋ Σουλτάνου καί τσάρου αιτεί ή 

Ρωσσία πρός ύπεράσπισιν τών ρωσσικών δι
καιωμάτων καί συμφερόντων έν τοϊς πορθμοί; 
τοΰ Βοσπορου καί τού 'Ελλησπόντου- έξασφά- 
λισιν τής έλευθεροπλοίας τού 'Ελλησπόντου 
διά τό γενικόν έμποριον καί παρακώλυσιν τοϋ 

αποκλεισμού αύτού ύπό μιας μόνης δυνάμεως 
αιτεί ή ’Αγγλία. ΊΙ Ρωσσία άναπλάσσει προ
νομιούχου; χώρας καί έπαρχίας, ή ’Αγγλία 
πρόγραμμα έξει έν τή συνδιασκέψει άόριστον 
μέν άλλά γιπχί»·, τήν έξασφάλισιν κρείττο- 
νος διοικήσεως τοϊς ύπηκόοις τής Τουρκίας.

Άλλα καί τή; Αύστρίας αί Οεωρίαι άς πρό
κειται νά ύπερασπίσνι έν τή συνδιασκέψει ιύ- 
σιωδώς άντιφχσκουσι πρό; τά; ρωσσικάς αι

τήσεις, καί γενικώτερον μέν, άλλ’ αρκετά σα
φώς έδήλωσεν ό οΰγγρος πρωθυπουργός κ. 

Τίσας άπαντών τήν τετάρτην εϊς έπερώτη- 
σιν γενομένην έν τή Βουλή. «ΊΙ κυβέρνησις, 
είπε, δέν δύ<χται νχ μή δηλώση ότι τινές 

τών βάσεων τή; ειρήνη; δέν είναι σύμφωνοι 

πρός τά συμφέροντα τής αύστροουγγρικής μο
ναρχίας- ή έπιφύλαξις αύτη δέν αφορά τούς 

όρους οίτινε; άντικείμενον έχουσι τήν βελτίω- 
σιν τής τύχης τών Χριστιανών, άλλ’ έκείνους 
οίτινε; δύνανται νά έπενέγκωσι τήν έν Ανα

τολή έπικράτησιν μιας μόνον δυνάμεως έπί 
βλάβη τής Αύστροουγγαρίας». Υπολανθάνει 

έν τοϊς τελευταίοι; τούτοι; λόγοις τού οΰγγρου 

πρωθυπουργού, ότι ή Αύστρία όπως καταπο- 
λεμήση τήν ύπό τής Ρωσσία; έπιβαλλομένην 
λύσιν διά τής συστάσεως προνομιούχων σλαυϊ

κών ήγεμονιών έκεϊθεν καί εντεύθεν τού Αίμου 
θέλει άσπασθή καί συνηγορήσει έν τή συνδια- 

σκέψει ύπέρ τού εύρυτέρου προγράμματος, ό

περ, ώς άνωτέρω έλέγομεν, αντιτάσσει ο σίρ 
Νόρθκοτ εί; τό τής Ρωσσία; πρόγραμμα, έπε- 

ξηγών έν τή άγορεύσει αύτού ότι, προκειμένη; 
τής λύσεως τού ανατολικού ζητήματος, δια- 

κριτέον ού μόνον Τούρκου; καί Βουλγάρους, 

άλλά Βουλγάρου; καί "Ελληνα;, ών 50,000 
ύπάρχουσιν έν τή διεκδικουμένν) ύπέρ τών 

Βουλγάρων έπαρχία Φιλιππουπόλεως.
Μετά τάς δηλώσεις ταύτας σημειωτέου τήν 

ανυπομονώ; άναμενομένην δήλωσιν τού πρίγ- 
κηπος Βίσμαρκ έν τώ γερμανικό Κοινοβούλιο. 

Ό μέγα; χρησμοδότη; τής εύρωπαϊκής πολι

τικής ώμίλησε τήν τρίτην περί τής στάσεως 
τής Γερμανίας έν τώ ανατολικό ζήτήματι, 
άλλ’ αί δηλώσεις αύτοΰ έχουσι τι τό γριφώδες 
είτε άφ’ εαυτών, είτε διόιι γριφωδώς διεβί- 
βασεν αύτά; ό τηλέγραφος. Όπωςδήποτε τά 
έκ τή; τηλεγραφική; περιλήψεω; έξαγόμενα 

είναι τά επόμενα. Ό πρίγκηψ άρχιγραμμα- 
τεύ; ούδέν φαίνεται λέγων περί τή; τριπλής 
συμμαχίας, άλλ’έπιμένει άφ’ετέρου εις τήν 
άλληλεγγύην τών συμφερόντων τών δύο αύ- 

τοκρατοριών τής Γερμανίας καί τή; Αύστρίας 
καί εΐ; τήν στενήν φιλίαν τών δύο αύτοκρα- 
τόρων καί τών ύπουργών αύτών. Δέν παρα
δέχεται μέν ότι ό Ελλήσποντος είναι ή κλεϊ; 
τής Εύρώπης, όπερ έάν ήτο άληθές, ό Σουλ
τάνος θά ήτο κύριος τού κόσμου, άλλ’ εννοεί 
ότι οί πορθμοί καί ό Δούναβις άπό τών έκβο- 
λών αύτού θά μένωσιν ελεύθεροι ώς άχρι τούδε 

καί έν Πετρουπόλει άνεγνωρίσθη, επειδή δέ 
θεωρεί ενδεχόμενον ότι ή πολεμική άποζη- 

μίωσις θά μεταβληθή ενδεχομένως εί; χωρο- 
γραφικήν άποζημίωσιν θεωρεί τό ζήτημα τού

το ύποβλητέον εις τάς διασκέψεις τών εύρω
παϊκών δυνάμεων όπω; γνωσθή εϊς τίνος ε

ξουσίαν θά περιέλθη ό Ελλήσποντος. Ή τε
λευταία αΰτη δήλωσις τού πρίγκηπος άρχι- 

γραμματέως είναι σπουδαιοτάτη καθό κατα- 
δεικνύουσα ότι άποδέχεται κατ’ άρχήν τήν 

διανομήν τών εύρωπαϊκών χωρών τής Τουρ
κίας. Έν τέλει άρνεΐται διά τής Γερμανίας 
τήν τιμήν τού ν’ άποβη διαιτητής τής είρή- 

ρήνης, τιμήν ήτις άχαριστίαν μόνον άποφέρει.
Τοιαύται αί κατά τήν εβδομάδα ταύτην 

γνωσθεϊσαι δηλώσεις τών ύπουργών τή; Αγ
γλίας, Αύστροουγγαρίας καί Γερμανίας, δη

λώσει; έξ ών ούδαμώς φαίνεται καθαρισθεΐσα 

ή τών πραγμάτων κατάστασις, έάν μάλιστα 
ταύτας παραβάλωμεν πρό; τά λεγόμενα ότι 
έπισυμβαίνουσιν έν Άδριανουπόλει μεταξύ τού 

Σαφφέτ πασσά και τών ρώσσων πληρεξουσίων.
Έκλείομεν τήν έπιθεώρησιν τής παρελθού- 

σης έβδομάδος άγγέλλοντε; ότι ώς έκ τού 

είσπλου καί τής παρά τήν πρωτεύουσαν πα
ρουσία; τού άγγλικού στόλου τό ρωσσικόν 

στρατηγεϊον άπητησε τήν προσωρινήν καί 
φιλικήν κατοχήν τής Κωνσταντινουπόλεως ή 
τών πέριξ καί ότι άπεστάλη εις Άδριανούπο- 
λιν ό Ναμίκ πασσά; όπως συννενοηθή περί 
τής σημασίας ήτι; δίδοται εί; τήν λίαν άόρι
στον λέξιν τά πέζιξ. Περί τάς άρχάς τής 
έβδομάδος έφάνη ότι οί Ρώσσοι άνεκάλεσαν 
τήν αΐτησιν ταύτην καί ή τού Ναμίκ πασσά 
άποστολή. Ή άνάκλησις αΰτη συνεδυάσθη 

μετά τής έκ ΙΙριγκηποννήσων άποχωρήσεως 
τού άγγλικού στόλου εις 'Γούζλα, όπερ όμως 
κατά τήν δήλωσιν τού λόρδου Δέρβυ έγένετο 

απλώς, διότι ό Άστακηνός κόλπος κρεϊττον 
παρεΐχεν εϊς τον στόλον άγκυροβόλησιν. Τήν 
δευτέραν έπανήλθεν εις Κωνσταντινούπολή ό 
τό σάββατον άναχωρήσας κ. Όνου κομιστής 
νέων προτάσεων παρά τού ρωσσικού στρατη- 
γείου. Συνεπεία τών προτάσεων τούτων νέον
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συνήλθεν έν τοϊς άνακτόροι; μέγα συμβούλιου 
ένώπαρήσαν έκτο; τών ύπουργών κχίδύο πρώην 
σεϊχουλισλάμαι, άπεφασίσθη <5έ ή είς ΙΙετρού- 

πολιν μετ’ έκτακτου εντολή; αποστολή τοΰ 

Ναμίκ πασσά. Τί τό προκαλε'σαν τήν άπό- 
φασιν ταύτην άγνωστον έτι θετικώς, άλλά 
λε'γεταε μετά τίνος ύποστάσεως ότι τό σκλη
ρόν τών ύπό τών έν Άδριανουπόλει ρώσσων 
πληρεξουσίων αΐτουμε'νων όρων αναγκάζει τήν 

Πύλην ν' άποταθή κατ’ εύθεϊαν είς τόν αύ- 
τοκράτορα Αλέξανδρον.

"Οπως κρίνη τις περί τών όρων τούτων, 
άρχει νά εϊπωμεν ότι, κατά τά λεγάμενα, α
παιτούνται ούδέν πλέον ούδέν ελαττον ή ή 

παραχώρησες τοΐς Ρώσσοι; ναυτικού σταθμού 
έν τή Προποντίδι, ή άποτισις κολοσσιαίας πο
λεμικής άποζημιώσεω; 5 διλλιονίων φράγκων, 

ή παραχώρησε; άπαντος τοΰ τουρκικού στό
λου, ή έξωσι; παντός τοΰ μουσουλμανικού 

πληθυσμού άπό τής Βουλγαρίας καί τής Θρά
κης. Άλλ' έκτος τούτων έπαναλαμβάνεται 
καί πάλιν ή άπαίτη,σις ότι ένεκα τής έν τή 
Προποντίδι παρουσίας τοΰ άγγλικοΰ στόλου 

οί Ρώσσοι έννοοΰσι νά καταλάβωσε τά περί 

τήν Κωνσταντινούπολή καί νά μετενέγκωσι 
τό γενικόν στρατηγεΐον είς Άγιον Στέφανον. , 
"Ενεκα τών άξεώσεων τούτων λέγεται ότι αί 
περί ειρήνης διαπραγματεύσεις δέν εύρίσκονται 
έν καλή όδώ· άνεστάλη δέ καί ή είς Πετρού- 

πολιν άποστολή τοΰ Ναμίκ πασσά 'ίσως διότι, 
ώς λέγεται, διεμηνύΟη ένταΰθα ότι οί πλη
ρεξούσιοι διά τάς διαπραγματεύσεις είσίν έν 
Άδριανουπόλει καί ότι έχουσιν οριστικά; δια- 

ταγάς καί οδηγίας, αίτινες κατ' οΰδέν τρο- 

ποποιηθήσονται έν Πετρουπόλει.
Ούτως ή τών πραγμάτων κατάστασι; μαλ- 

λον περιπεπλεγμένη και άπειλητικωτέρα φαί
νεται ή κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. 
Προστεθείσθω δέ ότι νέα καί αύθις περιπλοκή 

προέκυψεν έν Θεσσαλία. Μετά σφοδράν συμ
πλοκήν μεταζύ τών επαναστατών καί τών 
βασιβο υζούκων, πολλούς, λέγεται, άπολεσάν- 
των άνδρα;, άντεκδικούμενοι ούτοι προέβησαν 
είς διαφόρου; βιαιοπραγίας κατά τών χριστια

λως καί τό ότι 
είχε δώσει τήν 

τής άνακλήσεως 

νών κατοίκων τών περί τόν Δομοκόν χωρίων. 
ΊΙ ελληνική κυβέρνησε;, είς ήν αί δυνάμεις ήγ- 

γυήθησαν περί τής ασφαλείας τών χριστιανών 
κατοίκων τών ελληνικών επαρχιών τής Τουρ
κίας, φέρουσα είς γνώσιν τών εύρωπαϊκών κυ
βερνήσεων τά οίκτρά ταΰτα γεγονότα διεμαρ- 
τυρήθη έντόνως έπί τή κινδυνώδει ταύτη τών 

χωρών εκείνων καταστάσει, ήτι; φαίνεται κα- 
θιστώσα άναγκαίαν τήν είς αύτάς προέλασιν 

τών ελληνικών στρατευμάτων. Καί έλέχθη 
μέν ότι πράγματι ήρξαντο προελαύνοντα τά 

ελληνικά στρατεύματα, όπερ έπιθχνολογει άλ- 
ό στρατηγός Σούτσος, όστι; 
παραίτησιν αύτοΰ συνεπεία 
τών ελληνικών στρατευμά

των, άπέσυρε τήν παραίτησιν ταύτην· άλλ’ 
ούδέν θετικώς περί τούτου έγνώσθη είσέτι, 

καθυστεροΰντος τοΰ έκ Τεργέστης αύστριακοΰ. 
Έν τούτοι; ή έν Θεσσαλία έπανάστασις ό- 

σημέραι επιτείνεται, ήδη δέ φαίνεται μεταδο- 

θεϊσα καί είς τήν γείτονα Ήπειρον. Σπου
δαία επαναστατικά σώματα συνεκεντρώθη- 
σαν ήδη παρά τόν Ιίλάτανον εις άπόστασιν 

ολίγων ωρών άπό τών μεθορίων καί έν Μακρυ- 
νίτση περί τήν μίαν ώραν άπό Βώλου άπε- 
χούσή, πρός δέ καί παρά τήν Άρταν έν ΊΙ- 

πείρω. Τά σώματα ταΰτα έπανειλημμένως 
προσβληθέντα ύπό πολυπληθέστερων τουρκι
κών δυνάμεων άντέχουσι στερρώς άχρι τοΰδε. 
ΊΙ τουρκική κυβέρνησες άποστέλλει είς τά έν 

Ήπειροθεσσαλία στρατεύματα επικουρίας, αί
τινες λέγονται άνελθούσαε μέχρι τοΰδε είς 
20—25 τάγματα ύπό τόν Ρεδζέπ πασσάν. 

Τρία εσωτερικά επεισόδια έπησχόλησαν 
ίκανώς τόν έπιχώριον τύπον κατά τήν εβδο
μάδα ταύτην. Τό σπουδαιότατου τούτων εί

ναι αί αληθείς ή ύποθετικαί εκμυστηρεύσεις 
τοϋ έπί τών έξωτερικών ύπουργοΰ τής Τουρ
κίας Σερβέρ πασσά, ότε έν Άδριανουπόλει ύπέρ 
τής ειρήνης έπρέσβευε, περί τού ότι ή Τουρκία 
έξηπάτήθη καί προετράπη είς τήν άντίστασιν 
μυστικός ύπό τοϋ λόρδου Βήκονσφηλδ καί 
τού ένταΰθα πρέσβεως τής Αγγλίας κ. Λα- 
γιάρδου, Ό λόρδος Βήκονσφηλδ έχαρακτήρισε

άνεκήρυςεν αΰτοκράτορα τδν τολμητίαν ε'κεΤνον υιόν 
τής γαλλικής δημοκρατίας, οστις άπέκτεινε τήν 
•δίαν αΰτοΰ μητέρα, καλείται δ’ε'ν τή ιστορία διά 
τοΰ περιδόξου ονόματος Ναπολέων δ Λ'. Ό τότε έν 
Κωνσταντινουπόλει γάλλος πρεσβευτής στρατηγός 
Βρουν έπροσπάΟητε παντί σθένει όπως ό Σουλτάνος 
Σελήμ αναγνώριση τδν νέον τίτλον τοΰ Ναπολέοντος. 
Άλλ’έν τή 'Γψηλή Πύλη, ή; τήν εξωτερικήν πο
λιτικήν διηόθυνον τότε κατά με'γα με'ρος οί Φανα- 
ριώται. έπεκράτουν δυο αντίθετα πολιτικά ρεύματα. 
Καί τδ μέν. ού προεξήρχον ό Αλέξανδρος Σοΰτσος 
καί δ Σκαρλάτο; Καλλιμάχης, διετείνετο ίτι συμ
φέρον ήν τή Πύλη νά συνταχΟή μετά τοΰ Ναπο- 
λέοντος. έχθρικώς έχοντος πρδ; τήν αιωνίαν αυτή; 
έχθράν, τήν Ρωσσίαν, καί ν' αντεκδίκησή αΰτήν 
διά τή; γαλλικής συμμαχίας. τδ δέ, διευθυνόμενον 
ύπδ τοΰ Κωνσταντίνου 'Γψηλάντου, ήγεμόνος τής 
Βλαχίας, καί τοΰ Αλεξάνδρου Μουρούζη, ήγεμόνος 
τή; Μολδαυΐα;. παρίστα άφ'ένδς μέν ό'τι προκριτο- 
τέρα ήν ή φιλία τής γείτονος ί’ωσσίας ή ή τής 
πόρ'ρω άπεχούσης Γαλλίας, ής άλλως δ νέος αΰτο- 
κράτωρ δέν ε’δίστασε πρδ δλίγων ετών νά προβή είς 
διαμελισμδν τή; Τουρκίας, άφ’ ετέρου δέ οτι, συγ- 
κροτηΟείσης τδν άπρίλιον τοΰ 1805 κατά τοΰ Να- 
πολέοντος νέας ευρωπαϊκής συμμαχίας μεταξύ 
Αΰςρίας, Αγγλίας, Ρωσσία; καίΣουηόίας, ή Τουρ
κία άσπαζομε'νη τήν μετά τοΰ Ναπολέοντος φιλίαν 
άμα μέν έτάσσετο ύπέρ τοΰ ήττονος μέρους, άμα 
δ'έκινδύνευε ν' άπολέση τήν φιλίαν τής ειλικρινε- 
στέρας προμάχου τής άκεραιότητος του κράτους, 
ήτοι τή; ’Αγγλίας.

Μεταξύ τών αντιθέτων τούτων έπιρ'ροών καί δο
ξασιών ααλευόμενος Σελήμ ό Γ' ανέβαλλε ν’ απάν
τηση εις τδν δρμητικδν γάλλον πρεσβευτήν στρα
τηγόν Βρουν, ό'στις αίτησα; τά διαβατήρια αύτοΰ 
χνέμενεν έν τινι χωρίω πχρά την Κωνσταντινούπο
λή τήν άπόφασιν τοΰ Σουλτάνου, καίπερ δέ λαβών 
έπΓτέλ^»; τήν άναγνώρισιν έπέστρεψεν εις Γαλλίαν. 
Μικρόν έπειτα άνατείλαντος τήν 2 δεκεμβρίου 1805 
τοΰ ήλιον τής έν Άουστερλίτς μάχης, ήτις κατέ
στησε τδν Ναπολέοντα κύριον τών τυχών τής Εΰ 
ρώπης, δ Σουλτάνο; άπένειμεν αΰτώ τδν τίτλον 
Παδισάχ τή; Γ α λ λ ί α ς καί άπέστειλεν αύτω 
πρεσβευτήν μετά πλουσίων δώρων τδν Χαλέτ έ- 
φέντην.

Τάς εΰγενεΤς ταύτας διαθέσεις τοΰ Σουλτάνου ε
πωφελούμενος Ναπολέων δ Α'. άνταπέστειλε πρε
σβευτήν εΐ; Κωνσταντινούπολιν τδν άκάματον καί 
ρέκτην στρατηγόν Σεβαστιάνην, οστις έλθών ένταΰ- 
Οχ τήν 10 αΰγούστου 1806 έπέδωκεν είς τόν Σε
λήμ αΰτόγραφον τοΰ Ναπολέοντος επιστολήν μεθ' · j 
απαντος τοΰ ανατολικού ογκου γεγραμμένην καί

τάς διαβεβαιώσεις ταύτας ώ; άτιμου; επι
νοήσεις, ό δέ κ. Ααγιάρδος διαμαρτυρηθείς 

έζήτησε, λέγεται, τήν παΰσιν τοΰ έπί τών 
έξωτερικών ύπουργοΰ- οπωσδήποτε ό ύπουργό; 
ούτος έπαύθη άληθώς, άντικατέστησε δ’αύτόν 

ό έν Άδριανουπόλει πληρεξούσιο; τή; Πύλης 
καί τέως πρόεδρος τοΰ συμβουλίου τοΰ κρά

τους Σαφφέτ πασσάς.
Τό δεύτερον έπεισόδιον είναι ή κάθειρξις έν 

τώ φρουρίω τοΰ Ελλησπόντου καί είς δίκην 

παραπομπή τοΰ άλλοτε άρχιστρατήγου έν 

τή 'Ρωμυλία Σουλεϋμάν πασσά κατηγορου
μένου και έπί άθετήσει τών στρατιωτικών 
αύτοΰ καθηκόντων καί έπί πολιτικοί; έγκλή- 

μασι. Δέν είναι δ' άσχετος πρός τούτο καί 
ή έκ τής πρωτευούσης άπέλασι; δέκα άντι- 
προσώπων έν τή διαλυθείση Βουλή, ιόν ό είς, 
ό τής Άδριανουπο'λεω; 'Ρασήμ βέης, καθείρ- 

χθη έν Κρούση.
Τηλεγραφικώς ήγγέλθη έκ Ρώμη; ή έκλογή 

νέου πάπα άντί τοΰ θανόντο; ΙΙίου θ’, τού 
ιερού συνεδρίου τών καρδιναλίων άναδεΐξχν- 
τος ποντήφικα Ρώμη; τόν καρδινάλιον καί 

άρχιεπίσκοπον Ιίερούζης ’Ιωακείμ ΙΙέτσην, 

μετονομασθέντα Λέοντα 1Γ'. Ό πάπα; Λέων 
1Γ’ άγει τό 68 έτος τή; ηλικία; αύτοΰ.

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
ΙΙΑΡΑ ΤΑΣ Ί1Ρ1ΓΚΗΠΟΝΠΣΟΓΣ

Till 11)07.
Τήν 1/13 φεβρουαρίου τοϋ 1878 ό αγγλικό; στό

λος είσπλευσχς άνευ άδεια; τδν 'Ελλήσποντον ήγ- 
κυροβόλει παρά τά; ΙΙριγκη πονήσους λόγω μεν 
πρδ; ασφάλειαν τών άγγλων υπηκόων, έργο) δέ 
πρδ; άντιστάθμισιν κα'ι ανταγωνισμόν κατά τής 
σιδηρά; περ'ι τήν Κωνσταντινούπολιν περιπτύςεω; 
τών Ρώσσων καί πρδς ένίσχυσιν τή; γνώμη; τών 
άγγλων πληρεξουσίων ε'ν τω εϊρωπαϊκώ συνεδρίω.

Ακριβώς σχεδόν πρδ ένό; καί έβδομήκοντα ετών 
έτερο; αγγλικό; στόλος ε'κ&άζων τήν είσοδον τοΰ 
"Ελλησπόντου ηγκυροβόλει ακριβώς ε'ν ω ήγκυροβό- 
λησεν ό ύπδ τδν ναύαρχον Χάρνβυ πρδ ολίγων ή 
μερών, παρά τά; Πριγκηπονήσους. Ό στόλος οδ- 
το; ηπείλει τότε τήν Κωνσταντινούπολιν. τά δέ 
γεγονότα άπερ έπήνεγκον τδν είσπλουν αΰτοΰ καί 
τάς άπιιλάς έχουσιν έν συνάψει ώδέ πως.

Τήν -4,16 μαιου του 1801 ή γαλλική Γερουσία
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παρορμώσαν αύτδν εις πόλεμον κατά της ί’ωσσίας. 
Κατ’ έκεϊνον τδν χρόνον δ Ναπολέων παρεσχευά 
ζετο νά έπαναλάβη τάς εχθροπραξίας κατά της 
Πρωσσίας, ήτις καταβληθεϊσα έν Ίένη ήρνεϊτο την 
ανακωχήν, ή δέ Ρωσσία ήτοιμάζετο να βοηθήση 
την Πρωσσιαν καί ν’ άποστείλη στρατεύματα εις 
τδν Ούϊστούλαν. Ό Σεβαστιανής προσεπάθησε νά 
έπενέγκη ρήξιν μεταξύ ί’ωσσίας κα'ι Τουρκίας πεί 
0ων τδν Σουλτάνον νά καθαιρέση τούς ρωσσίζοντας 
ηγεμόνας τής Βλαχίας Κωνσταντίνον Ύψηλάντην 
χα'ι τής Μολδαυΐας Αλέξανδρον Μουρούζην, δ’περ 
καί έπραξεν δ Σελήμ κατ’ δκτώβριον τοΰ 1806 άν 
τιχαταστήσας άντ’ αύτών τούς γαλλίζοντας ’Αλέ
ξανδρον Σοΰτσον χαί Σχαρλάτον Καλλιμάχην. ΙΙά- 
ραυτα οί πρέσβεις ί’ωσσίας και ’Αγγλίας διεμαρτυ 
ρήθησαν χατά τοΰ μέτρου τούτου ώς παραβιάζον- 
τος τήν συνθήκην τοΰ ’Ιάσιου, καθ’ ήν ούδε'ις ήγε- 
μων τών παραδουναβείων ηγεμονιών ήδύνατο νά 
παυθή ®* eu τής συγκαταθέσεως τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει πρέσβεων τής ί’ωσσίας. Πτοηθείς δ Σε
λήμ άποχατέστησε τούς δύο χαθαιρεθέντας ήγεμό- 
.νας, άλλά τοΰτο δεν έχώλυσε τδν ρωσσικδν στρατόν 
ύπδ τδν στρατηγόν Μίχελσων νά διαβή τδν Δνεί
στερον χα'ι νά χαταλάβη τδ Βένδερ, τδ Άχχερμαν 
χαά τδ Χοδζ'ιν, έφ’ ω παροξυνΟε'ις δ Σουλτάνος κα'ι 
ύπείκων εις τήν επιρροήν τοΰ Σεβαστιανή έκήρυξε 
τ-p 30 δεκεμβρίου 1806, τδν πόλεμον κατά τή?

Ά- 
κα

ί’ωσσίας, διέταξε δε τήν θα-άτωσιν τοΰ γηραιού 
λεξάνδρου Ύψηλάντου, πατρδς τοΰ εις Ρωσσίαν
ταφυγόντος Κωνσταντίνου.

Ή ’Αγγλία, θέλουσα τότε ν’ απόσπαση τήν 
Τουρκίαν άπδ τής γαλλικής συμμαχίας, προσέδρα 
μεν εις τήν βίαν, καί τή 19 φεβρουαρίου 1807 δ 
έν τή Μεσογείω άγγλιχδς στόλος ύπδ τδν ναύαρχον 
Δούχουορθ έχβιάσας τήν είσοδον τοΰ 'Ελλησπόντου 
πριν ή οί Τοΰρχοι προφθάσωσι νά οχυρώσω σιν αύ- 
τήν ήγχυροβόλησε παρά τήν νήσον Πρώτην. Ό 
ναύαρχος άπητει τήν χατάληψιν έπικαίρων έν τω 
Βοσπόρω σημείων, μικροΰ δέ δεΤν ή τουρκική κυ- 
βέρνησις ένέδιδεν άνευ τής επιμονής καί τών προ
τροπών τοΰ ακαμάτου Σεβαστιανή, δ’στις μετά πο
λυαρίθμων γάλλων μηχανικών ήρξατο τής δχυρώ- 
σεως τών προμαχώνων τής Κωνσταντινουπόλειυς, 
ένω ταύτοχρόνως έπειθε τούς τούρκους ύπουργούς 
ότι, έάν έκε'ρδαινον δλίγον καιρόν, ούδέν θάέπασχον, 
καθ'όσον δ άγγλιχδς στόλος τδ πολύ ήδύνατο σφαι- 
ροβολών νά βλάψη οικίας τινάς, δέν είχε δέ ίχανδν 
στρατδν πρδς άπόβασιν.

Καί παρά μέν τω άγγλω ναυάρχω άπεστάλη 
πρδς διαπραγματεύσεις δ "Έλλην ’Αλέξανδρος Χαν 
δζίρήί, δ’στις έπιτηδείως παρέτεινεν αύτάς, ένώ έν 
τω μεταξύ κατά διαταγήν τοΰ Σουλτάνου Σελήμ 

πάντες οί κάτοικοι τής πρωτευούσης εΐργάζοντο εις 
τά οχυρώματα. Εις τήν διαταγήν αύτοΰ πρώτος 
μετά ζήλου έσπευσε καί έδωχε τδ παράδειγμα εις 
τούς χριστιανούς κατοίκους δ άοίδιμος πατριάρχης 
Γρηγόριος δ Ε', δ μετά πεντεχαίδεκα έτη άπαγχο- 
νισΟείς έν τή μεγάλη πύλη τών πατριαρχείων. 
«Φέρων μετά χεΤρας τήν ποιμενιχήν αύτοΰ ράβδον, 
λέγει ί’ίζος δ Νερουλός, ύπέρ τούς χιλίους ήγεν έ’λ- 
ληνας έργάτας, εΐργάζετο δέ κα'ι αύτδς έν τοΐς 
δχυρώμασιν έϊ-'δ'σον δ αγγλικός στόλος ήν παρών, 
φέρων ϊδίαις χερσί χοΰν έντδς χοφίνων διά τούς 
προμαχώνας, οί'τινες έξετείνοντσ κατά μήκος τών 
τειχών Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ Κερατίου 
κόλπου. ΊΙ άμοιβή αύτοΰ έπί τοσοΰτο τρανοϊς 
τεκμηρίοις ζήλου άπλή ήν επιδοκιμασίας λέξις. ένώ 
άχολούθως ή τιμωρία αύτοΰ έπι ίδανιχω έγκλήματι 
ην δ θάνατος. Ό ζήλος όν κατά τήν περίστασιν 
έχείνην έπέδειξεν δ ενάρετος πατριάρχης έσωσε 
πάντας τούς "Ελληνας κα’ι ίσως πάντας τούς χρι
στιανούς έν Κωνσταντινουπόλει άπδ τής μανίας 
ένοπλου πλήθους τότε πρώτον βλέποντας τούς βω
μούς κα'ι τάς εστίας αύτοΰ άπειλουμένας ύπδ τών 
απίστων ■.

'Εν τούτοις, χάρις εις τδν ζήλον τοΰτον τοΰ πα- 
τριάρχου κα'ι εις τδ άκάματον τοΰ Σεβαστιάνη αυ
τοπροσώπως διευθύνοντος τάς δχυρωμαχικάς εργα
σίας έντδς δκτδι ημερών 300 τηλεβόλα έστήθησαν 
έπ'ι τών επάλξεων τών τειχών κα'ι ή Κωνσταντι
νούπολή ην ετοίμη νά δεχθή, ώς έδει, τδν άγγλικόν 
στόλον Ό ναύαρχος Δούχουορθ βλέπω*  άποτυχδν 
τδ σχέδιον τής εξαπίνης χαταλήώεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως. φοβούμενος δ’ άφ’ ετέρου μή κλεισθή 
αύτω ή διά τοΰ Ελλησπόντου ύποχώρησις, ένόμισε 
καλόν νά άναζεύξη τδν πορθμόν τοΰτον.

Κατόπιν αύτοΰ έξήλθεν δ τουρκικός στόλος, όστις 
άντικρύ τής νήσου Σκοπέλου συνήντησε τόν ύπδ 
τδν ναύαρχον Σινιαβίν βωσεικδν στόλον, έν ώ ύπήρ- 
χον ούκ δλιγα καταδρομικά τών κατ’ είσήγησιν 
τοΰ ναυάρχου έπαναστατησάντων Τενεδίων, Λη- 
μνίων, Σαμίων, 'Υδραίων καί άλλων. Ναυ
μαχία συνεχροτήθη, έν ή ήττήθη μέν δ τουρκι
κός στόλος, ήρίστευσαν δέ μάλιστα τά ύπδ τούς 
Υδραίους Κυριάκόν Σκούρτην, ’Αντώνιον Χατζή 
Τούκαν χαί Αναστάσιον Βαλλήν καταδρομικά. Ή 
ήττα αύτη έπεισε τούς Τούρκους νά λάβωσιν ύπ’ 
οψιν χαί νά συζητήσωσι τούς ύπδ τοΰ ναυάρχου 
Σινιαβίν ύπ-βληθέντας όρους, ότε κατά μάϊον τοΰ 
1807 έπισννέβη ή εκθρόνισες Σελήμ τοΰ Γ', κατά 
δέ ϊούλιον ή έν Τελτίττη συνέντευξι; τοΰ ’Αλεξάν
δρου χα'ι τοΰ Ναπολε'οντος, ήτις άνέστειλε τάς 
ρωσσοτουρχ.κάς εχθροπραξίας.

Οί ’Αγγλοι όμως βαρέως φέροντες τήν άποτυ 

χίαν τοΰ στόλου αύτών έν Βυζαντίω έπεζήτουν 
ευκαιρίαν άντεκδικήσεως. Περ'ι τά μέσα νοεμβρίου 
τοΰ 1807 δυο τουρκικα'ι χορβέτται κα'ι μία φρε 
γάτα προσέβαλον παρά τήν Σκίαθον τδν καταδρο
μικό*  στολίσκον, όν έσχημάτισαν οι άρματωλοι 
Σταθϊς, δ κα'ι ναύαρχος. Καζαβέρνης, Βλαχάβας. 
ΛαζαΤος, Νίκος Τσάρας καί άλλοι. ’Αγγλική φρε 
γάτα έκεΐ παραπλέουσα προσήλθε πρδς βοήθειαν 
τοΰ καταδρομικού στολίσκου, κα'ι τάς μέν δύο τουρ 
κικάς χορβεττας έβύθισε, τήν δέ φρεγάταν συνέ- 
λαβεν. Έχ τούτου οί έ’λληνες καταδρομείς Ορα 
σύτεροι άπέβησαν.

Μόλις άρχομένου τοΰ 1809 έτους συνωμολογήθη 
μεσιτεία τής Αυστρίας ή μεταξύ Αγγλίας κχί

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

Πϊος ό Θ', δ τελευτα'ο; άντιπρόσωπος τής 
κοσμικής έξουσίας τών παπών, μετά μακράν 
ιεραρχίαν, τήν μακροτάτην πάντων τών παπών, 
άπέθανεν έν 'Ρώμη τήν 26/7 φεβρουαρίου, τήν 
4 ώρα/ 57 λ. τής εσπέρας.

Ό ’Ιωάννη: Μαρία, κόμης Μαστάΐ Φερρεττι, 
έγεννήθη τήν 2/14 μαΐου 1792, έγένετο δέ πάπας 
τώ 1846 ύπδ τδ όνομα Τ1“ος Θ'. Σπουδάσας έν 
τή σχολή Ούολτε'ρόας έχειροτονν,θη ίερεύς τω 
1823 κα'ι τώ 1827 έλαβε παρά Δέοντος τοΰ IB' 
τήν άρχιεπισκοπήν Σπολήτου- τώ 1832 ώνομά- 
σθη επίσκοπος Ίμόλης κα'ι προεχειρίσθη καρδινά- 
λις τω 1840. Τήν 5/17 Ιουνίου δ καρδινάλιος 
Μαστάΐ λαβών τά δύο τρίτα τών ψήφων τοΰ 
ίεροσυνεδρίου άνεκηρύχθη πάπας έκ τοΰ εξώστου 
τοΰ Κουΐριναλίου κα'ι έστέφθη τήν 9,21. Ό λαός 
ώς έκ τής γλυκείας αύτοΰ φυσιογνωμίας έδωκεν 
αύτω τδ όνομα ’Αγγελικός.

Τά πρώτα μέτρα τής παποσύνη; αύτοΰ κατέ
στησαν αύτδν δημοτικώτατον Άπέπεμψε τήν 
ελβετικήν αύτοΰ φρουράν κα'ι έχορήγησε γενικήν 
άνευ όρων άμνηστείαν εις τούς πολίτικους κατα
δίκους. Άλλά μετ' ού πολύ κατεμέμ.φθη’σαν αύ
τοΰ πολλήν βραδύτητα περ'ι τήν πολιτικήν άνορ- 
γάνωσιν τών παπικών χωρών. Ό Πϊος Θ', σα- 
λευόμενο; μεταξύ τοΰ πόθου περ'ι πραγματώ- 
σεως ωφελίμων μεταρρυθμίσεων χα'ι τοΰ φόβου 
μή προσβάλη τάς απ’ αιώνων προλήψεις τών 
περέ αύτδν, έγέννησε μετά μικρόν δυσαρέσκειας, 
αί’τινες-φανερώς έξεδηλώθησαν τώ 1816 καί 1817. 
Μετά τήν γαλλικήν έπανάστασιν τοΰ 1848 ηναγ- 
κάσθη νά παραχώρηση νέον σύνταγμα, ό’περ έδη- 
μοσιεύθη τήν 2/14 μαρτίου 1818 έπ'ι τής ύπουρ- 
γίας τοΰ καρδιναλίου Άντωνέλλη. Καίτοι ευρύ

τατου έν τώ συντάγματι τούτω εδοθη μέρος εις 
τδ έκκλησιαστικδν στοιχείου, ούχ ήττον όμως ο 
λαός ίκανοποιήθη. ’Ολίγον έπειτα ε'πήλθεν ό ύπέρ 
ανεξαρτησίας πόλεμο; κατά τής Αυστρίας, όςτις 
νέας προύκάλεσε ταραχάς- Ίίναγκασμενος ό πκ- 
πας νά ύποχωρήση εις τδ εθ/ικδν κίνημα χα'ι νά 
διαπιστευθή στρατόν εις τδν στρατηγόν Δουράν- 
δον, άπεκήρυσσεν έν τώ κρύπτω όσα μέτρα ήν 
ηναγχασμένος νά λαμβάνη έν τώ φανερώ, και ο 
φιλόσοφο; Μαμιάνης, υπουργός τότε, δέν κατόρ
θωσε νά ίορύση τήν άνεςαρτησίαν κα'ι τήν έ/ό- 
τητα τών κρατών τής χερσο/νήσου. Τοΰτον αν
τικατέστησε ό Πελεγρίνι 'Ρόσσι, φίλο; τοΰ Γυι- 
ζώτου, άνήκων εις τήν δογματικήν σχολήν, ό'στις 
έπροσπάθησε νά έπιβάλη τά συνταγματικά έθιμα 
εις χώραν ύποκώφως συνδαυλιζομένην ύπδ τοΰ 
έπαναστατικοΰ πνεύματος τών Στερβινών, Ματσι- 
νών κα'ι άλλων. Τήν 3/15 νοεμβρίο» 1848. ό 
'Ρόσσι έπιπτε δολοφονηθείς έπί τών βαθμιδών τοΰ 
Κοινοβουλίου καί τήν έπιοΰσαν στάσις έξερρή- 
γνυτο έν 'Ριόμη.

Τότε δ Πϊος Θ' άπεφάσισε νά έγκαταλίπη τήν 
'Ρώμην καί άπεχώρησεν εις Γαέταν. όπου έδωκεν 
αύτω άσυλον δ βασιλεύς τή; Νεαπόλεως Φερδι- 
νάνδο; Β'. Διέμεινεν έν Γαέτη άπδ τής 26 νοεμ
βρίου 1848 μέχρι τών αρχών σεπτεμβρίου 18 59. 
έζαιτούμε/ος τήν σύμπραξιν τών ξένων δυνάμεων 
έπί καταστροφή τής όωμα'-'κής δημοκρατίας, και 
κατά τάς πρώτα; ημέρας τοΰ ϊουνιου ή άλωσις 
τής 'Ρώμη; ύπδ τοΰ γάλλου στρατηγοΰ Ούδινδ 
κατέστη-εν αύτω δυνατήν τήν άποκατάστα-ιν 
τής παπική; εξουσίας. ΊΙ/αγκάσθη όμως νά λάβη 
τήν ύποχρέωσιν τοΰ χορηγήσαι ει; τδν λαδ/ τάς 
μεταρρυθμίσει; όπω; ύπεσχέθη τώ 18 57.

Τήν 12 άπριλίου 1850 δ Π’ο; «' έπανέκαμ- 
πτεν εϊ; 'Ρώμην. Άμα εισελθών δ πάπας, ύπει- 
κων εις τήν επιρροήν τοΰ Άντωνέλλη. έπανήλθεν 
εις τάς δπισθοδρομικάς αύτοΰ τάσεις καί ήθίλησε 
ν’ άνακηρύξη τδ άλάθητον αύτοΰ έπικυρών τδ 
δόγμα τή; Άσπιλου Συλλήψεως.

Τώ 1859 καί i860 ή κατά τής Αύστρία; ιτα
λική έκστρατεία προύκάλεσε κίνησιν, ήτις άπέβη 
δλεθρ·'α εις τήν κοσμικήν έξουσίαν τοΰ πάπα. Τά 
δουκάτα Τοικάνης, ΙΙάρμη; καί Μοδένη; ετάχθη- 
σαν ύπδ τήν οιοίκησιν τοΰ Πεδεμοντίου καί συν 
ηνώθησαν μετά τοΰ βασιλείου τοΰ Βίκτορο; ’Εμ
μανουήλ. Μάτην ό στρατηγός Ααμορισιέρο; ύπερ- 
ησπίσθη μετά πολλή; άνδρείας τήν κοσμικήν έξου 
σίαν- ό στρατό; αύτοΰ κατεστράρη έν Καστέλ 
Φιδάρδω, ή Άγκών εΐ; ήν ύπε/ώρησεν ό στρατη
γός έκυριεύθη. καί πασαι αί χώραι τή; παπική; 
έπιχρατείας, έκτδ; τή; ‘Ρώμης, τή; Σιβιταβε-
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χίας καί τινων μικρών φρουρίων κατεχομένων ύπδ 
τών γαλλικών στρατευμάτων, ήνώθησανμετά τοϋ 
βασιλείου τοΰ Βίκτορος ’Εμμανουήλ. Τήν 3/15 
σεπτεμβρίου 1864 ύπεγράφη ή μεταξύ Γαλλίας 
και Ιταλίας σύμβασις, ήτις ώρεζε προθεσμίαν εϊς 
τήν γαλλικήν κατοχήν τής 'Ρώμης, χα'ι τήν 5 έ- 
πιόντος δεκεμβρίου ό πάπας άπήντα εϊς τδ συνε
τόν τοΰτο μέτρον διά τής περίφημου εγκυκλίου, έν 
ή έχήρυσσε τδν πόλεμον χατά πασών τών αρχών, 
έφ’ών έρείδονται οί νεότεροι θεσμο'ι χα'ι έλευθερίαι, 
τοΰ Συλλάβου, ου τήν δημοσίευσιν άπηγόρευσε 
τω 1865 ή γαλλική χυβέρνησις.

Τδν Οκτώβριον τοΰ 1866 ό Γαριβάλδη; κα'ι οί 
ύπ’ αϋτδν όρμώσι κατά τής παπικής χώρας καί 
άποχρούσαντε; τδ πρώτον τά παπικά στρατεύ
ματα χαταστρέφονται έν Μεντάνα ύπδ τών γαλ 
λικών σασσεπώ, περί ών πρώτον τότε δοκιμαζό
μενων ό γάλλος στρατηγός δε Φαιλλύ, ό τά μά
λιστα ακολούθως συντελεσας εις τήν καταστροφήν 
τής Βόρθης και τοΰ Σεδάν είπε τδ άπαίσιον λόγιον 
Les cliassepols ont fait merveille.

’Εν τούτοις ή μεταξύ τής Αγίας 'Έδρας κα'ι 
τής ’Ιταλίας βήξις όσημέραι έπετείνετο κα'ι ο πά
πας ηρνήθη νά τεθή ύπδ τήν προστασίαν τών ί 
ταλιχών στρατευμάτων. Τώ 1867 κατηγόρησεν 
έν τινι έγχυχλίω τής ιταλικής κυβερνήσει»; κα
κήν πίστιν καί κατήγγειλεν αύτήν έπ'ι ένέδραις 
Τήν 18 Ιουλίου 1870 ή οικουμενική σύνοδος τοΰ 
Βατιχανοΰ άνεκήρυξε μετά μακράς χα'ι σφοδράς 
βήξεις κα'ι διαφωνίας διά 533 ψήφων χατά 2 τδ ά- 
λάθητον τοΰ πάπα. Τρεις έπειτα ήμέρας ή Γαλ
λία έκήρυξε τδν πόλεμον κατά τής ΙΙρωσσίας κα'ι 
έχουσα ανάγκην τών στρατευμάτων, άπέσυρεν έκ 
‘Ρώμης τήν 17 αύγούστου τδ γαλλικόν στρατιω
τικόν σώμα. Τήν 8/20 σεπτεμβρίου μετά βραχυ
χρόνιον τυφεκωβ ολισμόν οί Ιταλοί είσήλθον εις τήν 
‘Ρώμην. Ή βιαία κατάληψις τής αιώνιας πόλεως 
έκυρώθη ύπδ τής καθολικής ψηφοφορίας κα'ι ή 
‘Ρώμη άνεχηρύχθη πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας. Τδ 
ιταλικόν Κοινοβούλιον έφρόντισεν αμέσως νά χο- 
ρηγήσή έχέγγυα εις τδν έκπτωτον άπδ τής κο- 
σμικ-7(ς έξουσίας πάπαν. Έψήφισε νόμον χορη- 
γοΰντα τω Γΐιερ τιμάς και προνόμια βασιλέω;, τήν 
ιδιοκτησίαν τοΰ Βατικανού, τήν άποκλειστικήν 
κατοχήν τών μεγάλων βασιλικών ναών τής 'Ρώ
μης και έτησίαν κα'ι άναπαλλοτρίωτον έπιχορή- 
γησιν 3,200,000, ήνδ πάπας άπεποιήθη πάντοτε. 
Τήν 31 δεκεμβρίου 1871 ό βασιλεύς Βίκτωρ ’Εμ
μανουήλ εϊσήλθεν εις 'Ρώμην, έκτοτε δ’ ό πάπας 
δέν έξήλθε τοΰ Βατικανού.

Ταϋτα έν συνάψει τά γεγονότα έπ'ι τής ιεραρ
χίας τοΰ ύπδ πολλάς επόψεις διακεκριμένου άν-

ορδς, οστις έγένετο δ τελευταίος πάπας βασιλεύς 
και άπέθανε κορεσθε'ις έτών τε και τιμών, άλλά
κα’ι άτυχιών. Ούδε'ις τών προκατόχων αύτοΰ 
έμεινε πλείονα χρόνον έπ'ι τής έδρας 
στόλου Πέτρου, ούδένα 
τών καθολικών σεβασμός, 
εις ριζικωτέραν μεταβολήν ύπάρξεως 
προσώπει θεσμοΰ. Υπήρξαν 
πάπαι, ώς Γρηγοριο; ό Ζ' χα'ι Ί 
μεγάλοι πράγματι ά’νδρες- ύπήρξαν 
θόντες, ώς Βονιφάτιος δ ΙΓ και Πϊο; ό Ζ 
ή ατομική έτι έλευθερία παρεβιάσθη- 
μάλιστα και πάπαι, οίοι οί έν Αύενιώνι 

τοΰ Άπο- 
περιέβαλεν ένθερμότερος 

ούδε'ις τέλος παρέστη 
τοΰ άν έξε- 

έξοχώτεροι βεβαίως 
ννοκέντιος ό Γ', 

λείω πα- 
S', ών καί 

ύπήρξαν 
και οί

χατά τδν αιώνα τής ’Αναμορφώσει»;, εϊς μείζο- 
νας, κατά γε τδ φαινόμενου, παραστάντε; εκκλη
σιαστικός χα'ι πολιτικά; μεταβολές. Και όμω; 
Πΐος ό Θ' θά κατέχη έν τή ιστορία τής Άγία; 
'Έδρας θέσιν οίαν ούδε’ις άλλο; τών παπών, διότι 
έπ'ι 'τής ιεραρχίας κα'ι διά τών πράξεων αύτοΰ ή 
Άγία Έδρα ύπέστη άληθή μεταμόρφωσή.

Πιο; δ Θ' δεν δύναται νά κριθή μή γινόμενης 
διακρίσεως μεταξύ τοΰ χαρακτήρος κα'ι τών πρά
ξεων αύτοΰ. Ούδ' αύτοί οϊ ασπονδότατοι αύτοΰ 
έχθροί άρνοΰνται τδ ιδιότυπου κα'ι συμπαθές τής 
ηθικής αύτοΰ φυσιογνωμία;. "Ηθη άγνά, άπλό- 
της, αφέλεια, εύσέβεια, λεπτή κα'ι χαρίεσσα διά
νοια έχαρακτήριζον τδν ιεράρχην τοΰτον, Sv δι
καίως έπ'ι τούτω περιέβαλλε τδ σέβας τών καθο
λικών, δ'περ, παράδοξον άληθώς, δεν ϊσχυσε νά 
διαταράξη ούδ'αύτή ή μεγίστη άντίφασις, ήτις 
χωρίζει τδ δεύτερον μέρος τής ιεραρχίας, αύτοΰ 
άπδ τοΰ πρώτου τοΰ άναρριπίσαντο; τά φιλελεύ
θερα κα'ι πατριωτικά αισθήματα τών Ιταλών. 
Κα'ι όμως, ό εύσεβέστατος, δ αγνότατος, όέναρε- 
τώτατος, δ άγιώτατος τών παπών, Πΐος δ θ', 
ύπήρξεν, ώς άκρο; άρχιερεύς, τοσοΰτον φοβερός 
όσον Γρηγόριος ό Ζ', κα’ι Ίννοκέντιος δ Γ', xat 
δλίγιστοι τών διαδόχων τοΰ Πέτρου συνετάραξαν 
τοσοΰτον βαθέως κα'ι ανάτρεψαν τδν κόσμον, πολ- 
λώ δε μάλλον τήν 'Εκκλησίαν.

Έξετάζων τις τδ δεύτερον μόνον μέρος τοΰ στα
δίου Πίου τοΰ Θ, τήν περίοδον τής άντιστάσεως 
κα'ι άντιδράσεως. καθ’ήν είδομεν αύτδν καίοντα 
ό,τι έλάτρευσεν, έπιρρίπτοντα τδ άνάθεμα έπ'ι 
πάσας τάς έλευθερία; και παρεντιθέμενον δίκην 
υπερφυσικού τίνος φραγμοΰ κατά τής πλημμύρας 
τοΰ αίώνος, έπερωτα εαυτόν έάν η ναι αύτδς έκεϊ- 
νο; δ πάπας, οστις περιβαλόμενος τήν τιάραν 
έδωκεν εις αύτήν αΐγλην, άκτινοβολήσασαν έπ'ι 
πάσαν τήν Εύρώπην και μεταδοΰσαν τδ πΰρ εϊς 
τον κόσμον. Έκ 'Ρώμη; ένέσχηψεν ή φοβερά 
εκείνη θύελλα τοΰ 1848, εξ ής συνεσείσθησαν κα'ι

τοΰ ένδ; μέχρι τοΰ ετέρου άκρου τής Εύρώπη; τά 
έθνη σήμερον εΐσι διηρημένα εις δύο στρατόπεδα, 
τδ τής έλευθερία; και τδ τής θρησκευτικής άντι- 
δράσεως. Άριστα χαρακτηρίζει τήν μεγάλην ταύ
την κοινωνικήν έπανάστασιν, ήν έπήνεγκεν ή φο
βερά αύ'τη έξουσία τοΰ πάπα, δ πολύ; αρχισυν
τάκτη; τής Έφημερίδος τών Συζητή

σεων κ. John Leinoinne.

άνετράπησαν πάντε; οί θρόνοι κα'ι έξέθορον έκ τής 
γής πάντα τά δημοτικά σπέρματα. Ένώπιον τοΰ 
μή κατ’έπίγνωσιν έργου αύτοΰ ό πάπα; έστη πε
ριδεή; κα'ι τδ λοιπόν διήλθε τοΰ βίου τήν μετά
νοιαν έπιτελών.

Άλλ’ ούδέν άπορον. Εις τήν απόλυτον εξουσίαν 
έπανακάμπτων δ πάπας εις τήν παπικήν έπανήρ- 
χετο άλήθειαν. Πάπας φιλελεύθερος, συνταγμα
τικός, έκ τών άνθρωπίνων έξαρτώμενος νόμων,ην 
τών αδυνάτων. Ό πάπας έστ'ιν ό άντιπρόσωπος 
και ή ένσάρκωσις ούτως είπεΐν δογμάτων μή ά- 
νηχόντων αύτώ. ΊΙ πλάνη ή ή φαντασιοκοπία ην 
ό'τι σπουδαίους έπίστευσαν εις δυνατήν συνδιαλλα
γήν αρχών έκ διαμέτρου αντικειμένων. ΈζητεΤτο 
παρά τοΰ πάπα ό,τι ούτε ένδν ούτε εξόν ήν αύτώ 
δοΰναι. Ήδυνάτει νά καθυποβάλη πνευματικήν 
χα'ι άμετακίνητον δύναμιν εϊς τήν πολιτικήν κοι
νωνίαν. Οί πολιτικού νόμοι αδύνατον είναι νά 
συμβιώσωσι μετά τών θρησκευτικών δογμάτων. 
ΊΙπατήθη δ πάπας, προσαγορεύσα; τήν έπανά- 
στασιν, άλλ’ ήπατήθησαν έτι πλέον οί φιλελεύθε
ρο: καθολικοί, πιστεύσαντες ό'τι ή’Εκκλησία ηδύ- 
νατο νά μεταβάλή φύσιν. ΊΙ πλάνη σήμερον διε- 
σκεδάσθη κατασυντριβεΐσα ιδίως ύπδ τάς έπανει- 
λημμένας πληγάς αύτοΰ τοΰ πάπα.

Παρεκβαίνει τών δρίων τής ήμετέρας Έπι- 
0 ε ω ρ ή σ ε ω ς ή λεπτομερής άφήγησις τοΰ πολι- 
τιχοΰ έργου τής βασιλείας Πίου τοΰ Θ'. Άλλως 
δε άρχει νά εϊπωμεν ό'τι ή κατάργησι; τής κοσμι
κής έξουσίας τοΰ πάπα έστ'ιν ή μεγίστη τών έν 
τή χριστιανωσύνη έπιτελεσθεισών μεταβολών άπδ 
τοΰ σχίσματος. Τδ γεγονός τοΰτο δύναται νά έχη 
άνυπολόγιστα άποτελέσματα, άπερ άναπτυχθή- 
σονται βαθμιαίοι;. Τών άποτελεσμάτων τούτων 
τδ έν έπιφαίνεταε ήδη. ΠΤος ό Θ', άπολέσας τδ 
κράτος αύτοΰ, άπαλλαγελς τών διεθνών υποχρεώ
σεων άς επιβάλλει ή κοσμική αρχή, άπρόσβλητο; 
εις τήν βίαν, ήδυνήθη διαμαρτυρόμενος άμα κατά 
τής δημιουργηθείσης αύτώ θέσεως νέου ν’ άναλά- 
βη πρόσωπον κα'ι εϊς νέα νά προσδράμη ένεργείας 
μέσα. Στερηθείς τοΰ έρείσματος τής κοσμικής έ
ξουσίας, έπεζήτησε κα’ι εύρεν άλλο έν ταϊς πεποι- 
θήσεσιν. Έν πάσαις ταϊ; καθολικαΐς χώραις έσχη- 
ματίσθη μερ'ι; θρησχευτικοπολιτική, ής άρχηγό; 
έστιν δ πάπας, ήτις μεταχειρίζεται τάς νεωτέρας 
έλευθερία; όπως δύναμιν κατακτήσηται πρδς κα 
τάργησιν αύτών, κόμμα άνταγωνιζόμενον πρδς 
τήν νεωτεοαν έπιστήμην. φιλολογίαν.διδασκαλίαν, 
ήθη, πρδς σύμπαν έν γένει τδ νεώτερον πνεύμα, 
άλλ’ έχον το πλεονέκτημα ότι στηρίζεται έπ'ι θε
τικών δογμάτων, έπ'ι απολύτων αφοσιώσεων κα'ι 
ταύτοχρόνως έπ'ι μεγάλων ύλικών πόρων. ’Από

Πΐος ό θ', λέγει, έγένετο έκ τών μεγίστων 
έπαναστατικών, ου; έκ τή; ιστορίας ίσμεν. Ή 
έθνοσυνέλευσις τή; μεγάλης γαλλικής έπαναστά- 
σεως δεν ισοπέδωσε τήν Γαλλίαν ύπδ άκαμπτο- 
τερον κύλινδρον εκείνου. Sv Πΐος ό Θ' έσυρεν έπι 
τής Εκκλησίας. Ουδέποτε κοσμική, πολιτική 
κυβέονησις. όσον άπόλυτος, όσον δεσποτική. όσον 
άνεύθυνος καν θεωρηθή. άφίκετο εις τδ ύψος τοΰ 
πνευματικού τούτου άλαθήτου. Μετά τοΰ δόγ
ματος τής Ασπίλου Συλλήψεως, μετά τοΰ Συλ
λάβου, μετά τή; οικουμενικής συνόδου, μετά τοΰ 
δόγματος τοΰ Άλαθήτου. μετά πάντων τούτων 
τών καινών δογμάτων, άπερ κατεσκηπτον ες ου
ρανοί ώς άερόλ'.Οοι, ή θρησκεία κα'ι ή ’Εκκλησία 
άνετράπησαν. ΊΙ αύτή έπαναστατική και κοι
νωνική ίσοπέδωσις έφηρμόσθη, δέν λέγομεν εις 
πάσα; τάς έθνικάς θρησκείας, άλλ’ εις πάσα; τάς 
έθνικά; εκκλησία; τής μεγάλης καθολικής οικο
γένεια; και κατασυνέτριψε κα’ι αύτάς τάς λειτουρ
γίας. L'bi solituilineni faciunt, pai-cin ap
pellant (όπου έρημίαν άποτελοΰσιν, ειρήνην κα 
λοΰσι). Ώς πρίξις πίστεως ήρμηνεύθη ή νεκρική 
σιγή ή ύποδεξαμένη τά νέα δόγματα- άλλά τοΰτό 
έστι πλάνη- ή άδιαφορία αυτή έστι τουναντίον 
σημεϊον απιστίας. Έν χρόνοι; πίστεως ή Εκ
κλησία θά έσπαράσσετο και μεγάλα Οά έβλέπομεν 
σχίσματα. Κατά τήν ήμετε'ραν έπο/ήν τά νέα 
ΐόγματα κατέσκηψαν έν τή χριστιανωσύνη ώς 
μΘοι έν νέκρα θαλάσση και τά ληθαργικά ΰδατα 
τής άδιαφορία; άθορύβω; έπανεκλείσθησαν έπι τών 
πραγμάτων τούτων τοΰ παρελθόντος. Έν αύτή 
τή ’Εκκλησία ουτοι μέν τυφλώς ύπετάγησαν, έ- 
κεϊνοι δ’ έκυψαν τήν κεφαλήν, τδν θάνατον μέν έν 
τή καρδία έχοντες, άλλά μή άποπειραθέντε; ν’ άν 
τιστώσιν. Ή πτέρνα τής άλαθήτου κα'ι άναμαρτή- 
του άρχής κατεπάτησε τήν κεφαλήν τοΰ όφεως, 
τής έχίδνη; τοΰ πνεύματος τής έρεύνης και δέν ά- 
κούεται πλέον λόγος ελεύθερος έν τώ καθοΛίχω χό- 
σμω. Ούτε έκκλησίαι ΰπάρχουσι πλέον, ούτε ε
πίσκοποι, ούτε ιερείς, ούτε πιστοί- υπάρχει μόνον 
εύρεϊα διεθνής εταιρία,ήτις έξεμηδένισε πάσα; τάς 
άτομικάς συνειδήσεις κα'ι υπερβαίνει κατά τήν 
όργάνωσιν αύτής ό,τι ποτέ ό σοσιαλισμός έπενόησε.

Τοΰτο τδ νέον γεγονός όπερ επικρατεί έν τή
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ιστορία τών τελευταίων έτών τοΰ αίώνος τούτου 
κα'ι τούτου ένεκα δύναται τις να είπη οτι ΠΤος ό 
Θ', σύνδεσα; το ονομα αΰτοΰ μετά τής μεγάλης 
ταύτης έπαναστάσεως τής Έκκλησίας, έστίν ό 
τελευταίος τών παπών, κατά τήν συγκεκριμένη·/ 
καί Ιστορικήν σημασίαν τής λέξεως.

ΣΥΚΔΙΑΣΚΕΨΙΣ και ΣΥΧΕΑΡΙΟΧ.
Νΰν, δπότε άνά τδ στόμα πάντων φέρονται εναλ

λάξ αί λέξεις συνδιάσχεψις καί συνέδριον, 
έν δέ τηλεγραφήματι, τελευταίως διαβιβασθέντι 
ένταΰθα, ύπεμφαίνεται διάκρισις τις μεταξύ τών 
λέξεων τούτων, καλόν ήγούμεθα τδ έκθε’σαι πεοι 
ληπτικώς τήν ένυπάρχουσαν διαφοράν, καθώς περι
γράφονται οί δρισμο! ουτοι έν τω λεξικω τής Πο
λιτικής.

Καί πρώτον αδύνατος αποβαίνει δ εντελής δρι- 
σμδς τής λέξεως συνδιάσχεψις, διότι δέν έφαρ- 
μόζεται πάντοτε έπ'ι τών αΰτών πραγμάτων. Γενι
κώς διά τής λέξεως συνδιάσχεψις εννοούνται 
διπλωματικά! διασκέψεις, είτε μεταξύ τών μελών 
συνεδρίου είτε μεταξύ τών πρέσβεων πολλών δυνά
μεων, οΐ'τινες είναι διαπεπιστευμε'νοι παρά τή αΰτή 
αυλή. Αί συνδιασκε'ψε-.ς διαφε'ρουσιν έν τή άρμο- 
διότητι αΰτών καθ’ήν ε/ουσι δύναμιν είτε άποφα 
σίζειν έπ'ι ζητημάτων είτε απλώς συμβουλευτικήν 
έκφέρειν ψήφον, κα'ι έν τή πρώτη περιπτώσει 
λαμβάνουσι τήν δνομασίαν τοΰ συνεδρίου. Αί 
διασημότεραι συνδιασκέψεις είναι ή τυΰ Moerdyk 
τοΰ 1'09 καί τής Gertruydenberg τοΰ 1710. 
αί'τινες προηγήθησαν τών συνθηκών τής Οΰτρέχ 
της, ή χατά τδ 1855 έν Βιέννη, ή τοΰ 1869 έν 
Παρισίοις πρδς λύσιν τής μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελ
λάδος διαφοράς, ήτις έπήγασεν ένεκα τών κρητι- 
κών. ή τοΰ 1871 έν Λονδίνω, προχληθεΤσα, μετά 
τήν χατάπτωσιν τής Γαλλίας, ύπδ τής 'Ρωσσίας 
πρδς τροποποίησιν τής παρισινής τοΰ 1656 συνθή
κης άναφορικώς πρδς τδν περ'ι τοΰ Εΰξείνου δ’ρον. 
κα'ι ή τοΰ 1876 έν Κωνσταντινουπόλει τή προτά 
σει τής ’Αγγλίας πρδς διαχα/όνισιν ζητημάτων 
σχετιζομένων πρδς τήν ακεραιότητα χα'ι ανεξαρτη
σίαν τής Τουρκίας, συνδιάσχεψις ήτις ύπήρξεν δ 
πρόδρομος τοΰ άνασταλέντος νΰν ρωσσοτουρχικοΰ 
πολέμου. Έν πάσαις ταϊς συνδιασχέψεσι ταυταις 
τά ανακτοβούλια έπεζήτησαν έν μέσω τοΰ πολέμου 
έξευρεΤν τάς βάσεις τής μελλούσης ειρήνης- άλλ’ 
αί τοιαΰται συνδιασκέψεις δυσχερώς άπολήγουσι 
πάντοτε, διότι έπί τών πληρεξουσίων έπιδρώσι 
κατ’ ανάγκην αί ειδήσεις, αί’τινες διαβιβάζονται έκ 
τοΰ θεάτρου τοΰ πολέμου- δλιγώτερον δέ είναι πε- 
ριπεπλεγμέναι αί διαπραγμα-εύσεις, όταν ή συνδιά 
σχεψις γίνηται έν χαίρω ειρήνης περ'ι ειδικού ζητή

ματος. Κατά τδν ένεστώτα αιώνα αί τοιαΰται συν
διασκέψεις κατέστησαν συχνότεροι χάρις εις τήν 
τελειοποίησιν τών διπλωματικών σχέσεων κα'ι χά
ρις πρδ πάντων εις τήν συνήθειαν τοΰ ύποβάλλειν 
είς τήν διαιτητίαν τών μεγάλων δυνάμεων τάς 
μεταξύ δευτερευόντων κρατών δυσχειείκς. "Οταν 
τοιαυτη περίπτωσις παρουσιχσθή, τά δέ μεγάλα τής 
Ευρώπης ανακτοβούλια νομίσωσιν άναγκαίαν τήν 
ηθικήν αΰτών έπέμβασιν, ή οτε τήν διαιτητίαν 
έπεκαλέσθησαν τά ένοιαφερόμενα κράτη, συμφω- 
νεΤται σύνοδος τών πρέσβεων τών πέντε μεγάλων 
δυνάμεων, οΐ'τινες είναι διαπεπιστευμε'νοι πασά μια 
τών μεγάλων αΰλών πρδς συνδιαλλαγήν τής δια
φοράς. Έξ ειδικών τής διαφοράς περιστάσεων έξαρ- 
τάται ή αντιπροσωπεία ή μή τών ενδιαφερομένων 
κρατών. Ή συνδιάσχεψις τότε καλείται υπουργι
κή. Διά ύπουργικών συνδιασκέψεων έκα- 
νονίσθησαν τά τής Έλλάδο: (κατά τήν σύστασιν 
τοΰ βασιλε-'ου). τά τοΰ Βελγίου και τής 'Ολλαν
δίας, τά τής ’Ανατολής πολλάχις, oFov τής Σερ
βίας, 'Ρουμανίας, Συρίας, τά τής αρχαίας ηγεμο
νίας τοΰ Νέφ Σχατέλ χα! τά τής διαδοχής τής Δα - 
νιας. "Υπουργικά! συνδιασκέψεις δΰνανται 
επίσης νά δνομασθώσιν αί σύνοδοι αί άπαρτιζόμεναι 
έξ αντιπροσώπων δευτερευόντων και τριτευόντων 
κρατών και εις ειδικόν συμφέρον αΰτών άφορώσαι- 
δι' υπουργικών ωσαύτως συνδιασκέψεων έξ αντιπρο
σώπων τών κρατών τής γερμανικής ομοσπονδίας ύ- 
πεγράφη τδ τελικδν έγγραφον τής 15 μαΐου 1820, 
κα'ι ουνεπληρώθη ή έσωτερική τής Γερμανίας όργά- 
νωσις Πολλα'ι άλλαι σύνοδοι, ΐδιάζοντος στοχαζό- 
μεναι σκοποΰ, έγένοντο μεταξύ αντιπροσώπων δμο- 
σπόνδω. κρατών, οΓα τά τής Γερμανίας, χα'ι ξένων 
πρδςάλληλα- αί δέ συνδιασκέψεις αυται προτίθεν- 
ται είτε πολιτικός μεταρρυθμίσεις. είτε οϊχονομιχά; 
Βελτιώσεις, είτε έμπορικάς εταιρίας. Έφ’οτον ανα
πτύσσεται δ βιος τών νεωτερων κοινωνιών έν τή έν
νοια τής αλληλεγγύη: τών συμφερόντων, έπ'ι το
σοΰτον κα'ι αί συνδιασκέψεις αυται κέχληνται νά 
πολλαπλασιάζωνται χα'· ποιχίλλωσιν.

Κα'ι ταΰτα μέν πε ! τής λεγάμενης συνδια- 
σκέψεως. Διά δέ τή; λέξεως συνεδρίου έννο- 
ε~ται ή σύνοδος πληρεξουσίων ύπουργών ή ηγεμό
νων διαφόρων κρατών ·χόντων εξουσίαν κα'ι απο
στολήν πρδς συνομολογησιν συνθήκης ειρήνης ή 
καθορισμόν τών συνεπε ον συναφθείσης συνθήκης 
(οϊα ή νΰν φαινομένη περίπτωσις διά τδ συγχροτη· 
θησόμενον συνέδριου), ή πρδς ορισμόν αορίστων ση · 
μείων τοΰ διεθνούς διχα-ου. Τά περιφημότερα συνέ
δρια εΤναι τά άπδ τού 1641 — 1818 τής Munster 
κα'ι Osnabruck, άπολ ξαντα εις τήν ειρήνην τής 
Βεστφαλίας, τδ συνέδ^.ον τών Ιΐυρ'ρηναίων τού

1659, τού Άκουϊσγράνου τού 1663, τδ τής Φραγχ- 
φόρτης τοΰ 1681. τδ τής Ουτρέχτης τοΰ 1712 — 
1713, τδ τοϋ Άκουϊσγράνου τοΰ 1718, τδ τής 
'Ράστδατ τού 1797, τδ τής Άμβέρσης τού 1802, 
τδ τής Έρφούρτης τού 1803, ίνθχ τδ πρώτον 
παρεχάθησαν ηγεμόνες, τδ τής Πράγη; τοΰ 1813, 
τδ τοΰ Chatillon τοΰ 1814, τδ τής Βιέννης τοΰ 
1814 —1815, τδ τού Άκουϊσγράνου τοΰ 1818. τδ 
τοΰ Τροππάου κα'ι τής Λαϋβάχης τού 1820 — 
1821, τδ τής Βερόνης τού 1822 κα'ι τδ τών Πα 
ρισίων τοΰ 1856. Πάντα τά συνέδρια δέν άπολή- 
γουσιν εις συνομολόγησιν συνθήκη; κα! πολλάχις 
συνέδρια διελύθησαν άνευ αποτελέσματος, ώς τά 
τής Cambrai (1721 —1725). Soissons (1729), 
Breda (1747), Foscani (1 772), Βουχουρεστίου 
(1793), Λίλλης (1797), 'Ράστδατ (1799), Gand 
χα'ι Chatillon (1814).

Σπουδαιοτέραν ή άλλοτε έλαβε τδ συνέδριου ση
μασίαν χα! ή σύνοδος αύτη ηγεμόνων χα'ι διπλω
ματών οφείλεται εις τδν ΙΘ' αιώνα. Κατά τδν μέ 
σον αιώνα αί ηγεμονικά! συνελεύσεις ήσαν συχνά! 
πρδ πάντων έπ'ι τών σταυροφοριών κα'ι κατά τάς 
γερμανικός δίαιτας, άλλά έγένοντο σπάνιαι άφ’ οτου 
τά περιπεπλεγμένα τών μοναρχών συμφέροντα δέν 
έπέτρεπον συζητήσεις άνευ ύπουργών κα! πρέσβεων. 
Κατά τούς πολέμους τής πρώτης γαλλικής αΰτο- 
κρατορίας, οΐ'τινες διέσεισαν έκ θεμελίων τήν ύπαρ- 
ξιν τών κρατών, έπανελήφθησαν αί άμεσοι μεταξύ 
τών ηγεμόνων σχέσεις, κα! Ναπολέων δ Α' έν τω 
μεσουρανήματι τής ισχύος αΰτοΰ (δημιούργησε τδ 
πρώτον προηγούμενου τών τοιούτων συνόδων, το 
σοΰτον άσπαστών έπ! τής Παλινορθώσεως. Έν 
τούτοις τδ συνέδριον τής Έρφούρτης μεθ’ ίλην τήν 
μυστικήν σύμβασιν τή 12 Οκτωβρίου 1808. δι’ής 
συνεσφίγγοντο οί μεταξύ Γαλλίας κα! 'Ρωσσίας δε
σμό! τού Τίλσιτ, ύπήρξε μάλλον έχδήλωσις τοΰ άρ
χοντας τής Δύσεως ή σύνοδος χάριν ύποθέσεων. 
Οί έν Έρφούρτη συνεδριάσαντες πλήν ένδς 
εύρέθησαν αυθις ε’ν Βιέννη τω 1815, άλλ’είς τάς 
διαπραγματεύσεις προσέθηκαν τήν λαμπηδόνα τών 
εορτών, χα! αί έσιεμμέναι χεφαλα'ι ένεφανίσθησαν 
μετά τών άρχιχαγχελαρίων αΰτών. Τδ ευρωπαϊκόν 
δίκαιον έγχαινισθέν διά τών συνθηκών τής Βιε'ννης 
έπεκυρώθη αυθις έν τοΤς συνεδρίοις τοΰ Άκουϊσγρά
νου, τοΰ Τροππάου, τής Λαϋβάχης χα! τής Βε 
ρόνης, άτινα ύπήρξαν, ώς τδ τής Βιέννης άλλά μάλ
λον περιωρισμένως. συνελεύσεις ή-εμόνων παραστα- 
τουαένων ι'πδ τών ύπουργών αΰτών. ΊΙ ΙΙαλινόρ- 
θωσις ύπήρξε, χα'ι χαλεπώς άπε'δεν είς τοΰτο, έν 
ταΐς άρχαΤς κα'ι τοϊς τρόποις αΰτής τδ άντίρροπον 
τής γαλλικής έπαναστάσεως. <Οί άλλεπάλληλοι 
συνασπισμό!, λέγει ό Wheaton έν τω συγγράμ- 

ματι αΰτοΰ Στοιχεία τού διεθνούς δικαίου, 
σχηματεσθεΤσαι ύπδ τών μεγάλων μοναρχιών τής 
Εύρώπης χατά τής Γαλλίας μετά τήν έπανάστα- 
σιν τού 1789, συνέστησαν ένεκα τών κινδύνων, ους 
ή έπανάστασις έπαρουσίαζε χατά τής κοινωνικής 
τάξεως τής Εύρώπης διά τής διαδόσεως τών αρχών 
τούτων κα! ταΰτοχρόνως κατά τής ισορροπίας τών 
δυνάμεων διά τής άναπτύξεως τής στρατιωτικής 
αΰτής ροπής.

• Τοιαύτη ύπήρξεν ή άρχή τής έπεμβάσεως εις 
τά εσωτερικά τής Γαλλίας, άρχή δμολογηθεϊσα 
ύπδ τών συμμάχων αΰτών Ή Γαλλία αΰτή άπή- 
τει ώς δικαίωμα μή έπεμβάσεως έρειδομένη έπ! τής 
αμοιβαία; τών εθνών άνεξαρτησίας. Αποτέλεσμα 
τέλος τών συνασπισμών τούτων ύπήρξεν ή άποκα- 
τάστασις διαρκούς συμμαχίας μεταξύ τών τεσσά
ρων μεγάλων δυνάμεων, ήτοι τής Μεγάλης Βρε
τανίας, τής Αΰστρίας, τής Πρωσσίας κα! τής 
'Ρωσσίας, συμμαχία είς ήν ή Γαλλία προσεχώρησε 
τω 1818 κατά τδ έν Άκουϊσγράνω συνέδριου. Σκο
πός τής νέας ταύτης συμμαχίας, γνωστής ύπδ τδ 
ονομα Ίεράς Συμμαχίας, κατά τάς μετασχούσας 
αΰτής δυνάμεις, ήτοι τής 'Ρωσσίας, Αΰστρίας χα! 
Πρωσσίας ύπήρξεν δ σχηματισμός διαρκούς συστή
ματος έπεμβάσεως μεταξύ τών διαφόρων κρατών 
τής Εύρώπης πρδς πρόληψιν πάση: μεταβολής εις 
τδν έσωτερικδν τύπον τών οικείων κυβερνήσεων, 
0τε ή μεταβολή αύτη θά έθεωρεΐτο ώ; απειλού
σα τήν ΰπαρξιν τών μοναρχικών θεσμών, οΐ'τινες 
συνέστησαν ύπδ τάς νομίμους δυναστείας τών νΰν 
βασιλευόντων οίκων ’Ενίοτε τδ γενικόν τοΰτο τής 
έπεμβάσεως δικαίωμα έφηρμόσθη είς τάς επανα
στάσεις τών λαών, ό'τε ή μεταβολή έν τω πολι 
τεύματι δέν προήρχετο έξ εκούσιας παραχωρήσεως 
τοΰ ήγεμόνος ή δέν ε’χεν έπικυρωθή ύπ’αΰτοΰ 
άνευ τήςέλαχίστης βίας. Έν άλλαις περιστάσεσιν 
οί σύμμαχοι δυνάμεις έπεξέτειναν τδ δικαίωμα τής 
έπεμβάσεως εί; πάν έπαναστατικδν κίνημα, ίίπερ 
ήδύνατο νά θεωοηθή ώς διακυβεΰον, δι’ αμέσων 
ή μεμακρυσμένων συνεπειών τήν κοινωνικήν τάξιν 
τής Εύρώπης έν γίνει ή τήν ατομικήν τών γειτό
νων κρατών ασφάλειαν·.

Διά τών άνωτέρω χαρακτηρίζονται τά τέσσαρα 
συνέδρια άτινα έγένοντο τω 1818 χα! 1822. Σκο
πός τοΰ κατά τδ 1818 έν Άκουϊσγράνω γενομένου 
ήτο ή άπελευθέρωσις τής Γαλλίας άπδ τής στρα
τιωτικής κατοχής, ήτις τή έπεβλήθη τώ 1815, 
κα! ή συμπαραλαβή αΰτής είς τήν χορείαν τών 
πέντε δυνάμεων. Ή αποζημ'ωσι; ήν έπροχειτο νά 
πληρώστ, ή Γαλλία έξ 700,000.000 ήλαττώθη εις 
265, ή δέ είσοδος αΰτής είς τδν ευρωπαϊκόν Άρειον 
Πάγον χαθιερώθη διά τ?ΰ πρωτοκόλου τής 15 
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νοεμβρίου. Τά τοϋ Τροππάου χα'ι τής Λαϋβάχης 
τώ 18’20 χα'ι 1821 προύτιθεντο την αποκατάστασιν 
συνεννοήσεως μεταξύ τής Αυστρίας, Ί’ωσσίας και 
Πρωσσίας περί τών ληπτέω» μέσων προς περιστο
λήν τής ιταλικής έπαναστάσεως εν Χιαπόλει κα'ι 
Τουρίνω. Ή ’Αγγλία κα'ι ή Γαλλία άντεπροσω 
πεύοντο έν τώ συνεδρία» τούτω διά πληρεξουσίων 
ύπουργών, κχί κατά τδ συνε'δριον τής Λαϋβάχης 
ή Μεγάλη Βρετανία διεμαρτυρήθη δι’εγκυκλίου οι κ- 
χοινώσεως τής 19 ίανουαρίου 1821 κατά τοϋ συ
στήματος της έπεμβχσεως τής Ίεράς συμμαχίας. 
Τδ κατά τδ 1822 συγκροτηθεί έν Βερόνη συνε'δριον 
ήσχολήθη περί τής εξακολουθήσεως τοϋ πολέμου 
έν 'Ισπανία χατά τής έπαναστάσεως, καθόσον τδ 
ισπανικόν σύνταγμα εΐχεν Ινατραπή ύπδ τοϋ στρα- 
τοΰ τοΰ δουκδς τής Άγκουλέμης. Ζωηρότερα 
ύπήρξεν ή διαμαρτύρησις τής ’Αγγλία: ή χατά τδ
1821 ύπδ τής αυτής δυνάμεως γενομένη. χα’ι ή 
διακοίνωσις τοϋ Κάνιγχ τής 27 σεπτεμβρίου τοϋ
1822 χατά τοϋ ισπανιχοϋ πολέμου θχ μείνη τδ 
σπουδαιότερον τής εποχής ιστορικόν μνημεϊον ΊΙ 
στάσις τής ’Αγγλία; τά μάλα συνετέλεσεν εΐ; τδ νά 
τεθή τέρμα εις τδ έθος τών συνεδρίων έπ'ι τής Πα- 
λινορθώσεως. Τά ωφελήματα ϊπερ κατήγαγεν έν 
Γαλλία ή φιλελεύθερα αντιπολιτευσις συνετέλεσαν 
έπίσης εις τήν παραχώλυσιν τών συνεδρίων τούτων. 
Καίτοι συχναί ήγεμόνων συνεντεύξεις έγένοντο ίχ 
τότε, μόνη μνημονευτεα τυχχάνει ή σύνοδος τή; 
Βαρσοβία; τής 20 Οκτωβρίου 1869 μεταξύ τοϋ αύ- 
τοκράτορος τής 'Ρωσσία;, τοϋ αύτοκράτορος τή; Αυ
στρίας και τοϋ βασιλεως τής Πρωσσίας, ήτι; εΐχεν 
αναλογίαν τινά πρδς τάς έπ’ι τή; Παλινορθώσεω; 
ηγεμονικά; συνόδους. Έν τούτοις μεμακρυσμένη εί
ναι ή δμοιότη; αΰτη,διότι τά άπδ τοϋ 1818— 1820 
γενόμενα συνέδρια έβασίζοντο έπι σαφοϋς άρχής κα’ι 
ώρισμένον ειχον σκοπδν, ένώ ή τοϋ 1860 συνέντευ 
ξις τυχαϊον είχε χαρακτήρα εις ούδέν συμμαχίας σύ 
στημα άπολήξασα.

Γενικώς παν κράτος διχαιοϋται νά προκαλέστ, 
τη» σύνοδον συνέδριου, κα'ι συναδον ταϊς άοχαϊ; 
έστι τδ παρακοΟν.σαι εΐ, αύτό τούς αντιπροσώπου; 
πάντων τών ένδιαφερομένων κρατών έν οίωδήτινι 
κύκλω διά τά συζητητέα αντικείμενα άλλά πράγ
ματι ή άρχεβουλία ανήκει εις τά; πέντε μεγάλα; 
δυνάμεις καί οί δεύτερα; τάξεως διαφερόμενοι δέν 
γίνονται πάντοτε αποδεκτοί εί; τδ συνε'δριον. Ου
σιώδες αποβαίνει πρδ; σύνοδον συνεδρίου ή συμφω
νία ή μέλλουσα νά διευθύνη τά; διαπραγματεύσεις*  
δέον κατά συνέπειαν νά ύπάρξηπροηγουμένωςγενική 
συνεννόησι; μεταξύ τών δυνάμεων ώ; πρδς τδν τρό
πον τής τών ζητημάτων έπιλύσεω;. Γνωστδν οτι 
«δυνατός άπέβη ή κατά τδ τέλος του 1851 σύνοδος 

τών συνεδρίων.άτινα έπρόκειτο νάκανονίσωσι τά τής 
’Ιταλία;,έλλείψει καταλλήλου σηαείουπρδς συνδιαλ
λαγήν τών αντικειμένων συμφερόντων. ΊΙ άχολου- 
θουμένη μέΟοδ.ς έν ταϊς έργασίαι; τών συνεδριάσεων 
δέν είναι κοινή.έξαρταται δέ έκ τοϋ μάλλον ή ήττον 
γενικού τής συνόδου χαρακτήρος, έκ τοϋ άριθμοΰ 
τών αντιπροσωπευόμενων κρατών κα'ι έκ τών 
αμοιβαίων σχέσεων. Κατά τδ συνε'δριον τών Πα- 
ρισίων τοϋ 1S56 δέν περιελαμβάνετο έν τώ κύκλω 
τών ληπτέων αποφάσεων τδ σύνολον τή; ευρωπαϊ
κής πολιτικής, ώ; έν τώ συνεδοίω τή; Βιέννη;· διδ 
κα’ι δέν ηκολούθησε τήν αυτήν οδόν. Έν τώ συνε
δρία» τών Παρισίων επτά μόνον κράτη άντεπροσω- 
πεύοντο, είχε δέ περιοριστή τών λυθησομένων ζη
τημάτων δ αριθμός ούτως, ώστε έκθεσις τών συζη- 
τηθησομένων αντικειμένων έγένετο τή συνελ'ύσει 
τών μεγάλων δυνάμεων, άνευ υποδιαιρέσεως τών 
θεμάτων μεταξύ τών διαφόρων έπιτροπών, ένώ 
έν Βιέννη άπασα συνεδρίασεν ή Ευρώπη κα'ι πάντα 
έτέθησαν πρδς συζήτησιν έξ ύπαρχής. Προ; ευχερή 
διεξαγωγήν τών υποθέσεων τδ έργον διενεμήθη κατά 
τδ συνε'δριον τοΰτο μεταξύ πολλών ειδικών έπι
τροπών, αί’τινες τά προβουλεύματα αύτών έγνω- 
στοποίουν ταϊς μεγάλαις δυνάμεσιν· αύται δέ συγ- 
κατετίθεντο ή άπέρριπτον αυτά. Συνηθέστατα ή 
άπόφασις έλαμβάνετο προηγουμένως μετ’ ανταλλα
γήν διακοινώσεων, ό δέ τρόπο; ουτος τής ένεργείας 
ήτο ευνοϊκός εΐ; τήν επιρροήν και εις τήν ανεξαρ
τησίαν τών μεσαίας τάξεω; κα'ι τών μικρών κρατών.

ΊΙ εκλογή τής πόλεως ένθα θέλει εδρεύσει τδ 
συνε'δριον δέ» είναι άμοιρος σπουδαιότητος, διότι 
ούσιώδέ; έστιν οπω; οδδείς τών ένδιαφερομένων δύ
ναται νά ένασκή υπέροχου επιρροήν έπ'ι τών μελών 
τοϋ συνεδρίου. Τούτου έ'νεκα εκλέγονται πόλεις ου
δετέρων κρατών ή τουλάχιστον μή ένδ αρερομένων, 
οία τδ Βέλγιον καί ή Ελβετία. Έάν δέν καταστή 
δυνατή περ'ι τούτου συνεννόη ις, τδ μέρος ένθα ε
δρεύει τδ συνε’δριον κηρύσσεται ουδέτερον κατά τήν 
διάρκειαν τών διασκέψεων. Επειδή έν γένει ή 
σύνοδο; συνεδρίου γίνεται διά σπουδαία ζητήματα, 
έκαστον κράτος εκλέγει τού; δεξιωτέρους έκ τών 
πολιτικών αύτοΰ ι·>; αντιπροσώπους και τοΰ; ανώ
τερου πολίτικου βαθμοϋ υπαλλήλους. "Οτα» ό ήγε- 
μών δέν παρεδρεύη αυτοπροσώπως εις τδ συνε’δριον, 
πέμπε: τότε τδν έπί τών έξ.-.τερικδ» υπουργόν αύ
τοΰ ή τουλάχιστον σπουδα'ον πρόσωπον περιβε- 
βλημένο» ιδιαίτατα διά τή; εμπιστοσύνη; αύτοΰ*  
περιπλε’ον δέ φροντίζει ό ήγεν.ών όπως οί αντιπρό
σωποι αύτοΰ έν τω συνεδρία» έχωσι τά άπαιτού- 
μενα προσόντα κα'ι τάς άπα: το-υμένα; πρδς έπιτυ- 
χίαν γνώσεις, κα'ι έπειδή - πανίω; συμβαίνει τά 
προσόντα ταΰτα καί τά; γνώσεις έν μόνον νά κέ- 
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κτηται πρόσωπον, δ ήγεμών οφείλει νά άπαρτίση 
τήν πρεσβείαν αύτοΰ έκ τοσούτων ποοσώπων όσα ά 
παιτοΰνται πρδ; πλήρη αντιπροσωπείαν. Κα'ι δ μέν 
εις έ’ξει τδ πλεονε'χτημα τοΰ προσεταιρίζεσθαι Ιαυ- 
τω τούς άλλους, τρόπους επαγωγού;, μέγα ονομα, 
πρδς δέ δέον νά ήναι συνηθισμένος εις μεγάλα; ύπο- 
οοχας, ό άλλο; Οά κέκτηται ιστορικά; γνώσεις καί 
έτέρας τοΰ διεθνούς δικαίου, αί'τινες χρησιμεύουσιν 
ώ; έρεισμα εις τά επιχειρήματα, ό δέ τρίτος έσται 
δεξιός συντάκτης, καί ουτω καθεξής. Τοσοΰτο δέ 
μάλλον άπαιτοΰνται πάντα ταΰτα τά προσόντα, 
ό'σω δέοννάλαμβάνωντα: ΰπ’όψιν κ’ί τά απρόοπτα, 
ζητήματα δέ ακανθώδη δύνανται ν’ άναφυώσιν εξα
πίνης. τά λυτέα προβλήματα πολλαπλασιάζοντας 
ό δέ έκτδ; τώ» συνεδριάσεων χρονος παρέρχεται 
εις τήν προλέανσιν τής όδοΰ διά τά; μελλούσα; συ
ζητήσεις. Αί δυσχέρειας τή; έθιμοταξία; δένβραϋυ- 
νουσι πλέον ώ; άλλοτε τά; εργασία; τών συνέδριων. 
Ύπδ την έποψιν ταύτην κατέστη, ώ; γνωστδν, 
περιώνυμον τδ έν Ούτρέχτη συνέδριο». Άπδ πεν
τηκονταετία; τά τυπικά ζητήματα μεγάλα»; ήπλο 
ποιήθησαν, καί δ'ταν οί μέλλοντες συνδιασχεφθήναι 
παριστώσιν εΐ; τοιαύτην θέσε», ή δυσχέρεια απο
φεύγεται ουτω; ή άλλως. Εύθύς ώς συνεδριάση τδ 
συνε'δριον, οί αντιπρόσωποι τών μεγάλων δυνά
μεων άρχονται διά τών νενομισμένων επισκέψεων· 
ακολούθως δέ έκλέγεται τοϋ συνεδρίου δ πρόεδρος. 
Έάν τδ συνέδριο· συγκροτήται τή μεσολαβήσει 
ουδετέρου κράτους, ή έπί τοΰ εδάφους μεγάλη; δυ- 
νάμεω; ένδιαφερομένη; έν ταϊς διαπραγματεύσεσι, 
συνήθως πρόεδρο; αναγορεύεται ό τοΰ μεσολα- 
6οΰ»το; κράτους άντπρόσωπος, ή ό τή; ένδιαφερο- 
μενη; δυνάμεως έπί τοϋ εδάφους τής όποιας γίνονται 
αϊ διαπραγματεύσεις. Τδ έθο; τοΰτο κυρίως έπήγα 
σεν εξ άπλή; φιλοφροσύνη; καί ούδαμώ; άφαιρεϊ 
τού; πληρεξουσίου; τδ τής έκλογή; δικαίωμα. Μετά 
την τοϋ προέδρου εκλογήν διαμείβονται τά πλη- 
ρεςουσιοδοτήρια γράμματα τών Πυλαγορών τοϋάμ- 
φικτυωνικοϋ τούτου συνεδρίου καί συντάσσεται ή 
ήμερησίχ διάταξις. Τά δευτερευούση; σπουοαιότη 
το; ζητήματα αποφασίζονται συνήθως δΓαπολύτου 
πλειονοψηφίας· τά πρώτη; όμως σπουδαιότητος 
απαιτοΰσιν δμογνώμονα επεψηφισεν. Σημειωτέου οτι 
ώς κανιών λύσεως τοιούτου ζητήματος χρησιμεύει 
πάντοτε η όμογνώμων έπιψήφισις, ήτοι τδ παμ 
ψηφεί, διότι έκαστον κράτος είναι κυρίαρχον καί 
ελεύθερον εις τάς αποφάσεις αύτοΰ. Έκάστη; συνε 
δριάσεως τηρεϊται ακριβές πρωτοκολον, οπερ ΰπο 
βάλλεται εις τή» έγκρισιν τών πληρεξουσίων καί 
υπογράφεται ύπ'αύτώ». Έάν δέτις έξ αυτών ίδ·^ 
ότι ή γνώμη του δέν έξετέθη πιστώ; ή πλήρης, δύ
ναται νά καταχωρήστ, αύτήν έν τω πρωτοκόλω.
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"Εκαστος πληρεξούσιο; έκτίθησιν εϊ; τήν αύλήν αύ
τοΰ τά; διασκε'ψει; καί τά; αποφάσεις τοϋ συνε
δρίου, χάρις δέ εις τδν τηλέγραφον, δύναται νΰν νά 
διατελή μετά τοϋ έντολοδότου αύτοΰ εις συνεχή 
συγκοινωνίαν. Ό ηλεκτρικό; τηλέγραφος τείνε: εις 
τήν έπί μάλλον καί μάλλον τροποποίησιν τών αρ
χαίων συνηθειών καί φυσικώτατα εις τδν περιορι
σμόν τών πληρεξουσιοδοτηρίων τών διπλωματών, 
διότι πάσαν αύτών έκθεσιν δύνανται ν’ άκολουθήσω- 
σιν εύθύς νέαι διευθύνσεις· ή όρθότης τής παρατη- 
ρήσεω; ταύτη; καταφαίνεται άλλως έκ τοΰ τε
λευταίου συνεδρίου τοϋ 1856 έν Παρισίοις· συνε
δρίασε τοΰτο τή 23μαρτίοσ καί τή 30 ή συνθήκη 
τής ειρήνης ήτο υπογεγραμμένη ύπδ τών επτά 
δυνάμεων.

Τοιαύτη ή μεταξύ συνδιασκέψεως καί συνεδρίου 
οιαφορά, καί τοιαΰτα τά καθήκοντα κχί ή δι
καιοδοσία ένδς έκάστου.

ΧΑΙΙΟΛΕΩλ Ο Γ '.
Παράδοξον ην αληθώς θέαμα κατά τδν θάνατον 

τοϋ αύτοκράτορος Ναπολεοντος τοϋ I” ή σύγ- 
κρουσις αντιφατικών κρίσεων περί άνδρδ; όστις έπί 
εικοσαετίαν διεϊπε τά; τύχα; μεγάλου έθνους, 
κατά δέ τδ ήμισυ τής περιόδου ταύτη; εδέσποσε 
τής ευρωπαϊκής πολιτικής. Ό έπαινο; καί ό ψό
γος, ό θαυμασμός, τδ εύγνωμον φιλτρον. τδ μί
σος. ή περιφρόνησις έξήντλοκν πάσα; τοϋ λεξικοϋ 
τάς έκοοάσεις Ούτοι μέν έκρινον αύτδν ανίκα
νον πολιτικόν, έκεϊνοι δέ μέγαν περί τήνκυβερνη
τικήν τέχνην, καί παρά μέν τουτιυν ιϋνομάζετο 
τυχοδιώκτης καί ληστής, παρά δ’εκείνων ευεργέ
της τή; Εύρώπης Τά μάλλον αντίθετα επίθετα 
διεσταυροΰντο καί συνεκρούοντο έμπαθώς επανα
λαμβανόμενα παοάτε τών λαών καί τών ατόμων. 
"Οσον τδ κατ’αύτδν, άπέθανε σιωπηλώ; καί ανε
ξερεύνητο;, ώ; είχε ζήσει εύεπίλυτον αίνιγμα διά 
τε τήν δηυοσίαν γνώμην καί τού; συγχρόνου; αύ
τοΰ. Τοΰτο όμως βέβαιο» τυγχάνει, ότι άνήρ 
τοιοϋτον δυνηθεί; νάδιανυση στάδιον καί τοσαϋτα 
νά έξεγείρη πάθη ούτε άσημος τίς έστιν ούτε τυ
χαίος. ούδέ δύναται νά καταταχθή μεταξύ τών 
απλών κατηγοριών, τών αγαθών ή τών κακών, 
τών μεγάλων ή τών μικρών. Αί μάλλον διάφοροι 
ιδιότητες εκδηλοΰνται ,παρ’ αύτω διαδοχικώ; ή 
ταύτοχρόνως. Πάντοτε άλλοϊο; ή ότε τδ πρώτον 
έφάνη, πάντοτε δραστήριος μεθ'όλην τήν φαινο
μενικήν αύτοΰ ακακίαν διατελεϊ έπί τέλους πάν
τοτε ό αύτό; μεθ δλας τάς ποικιλωτάτας μετά-.

> Ή μελέτη αύτη έγράφη ΰπο τοϋ περιωνύ
μου γερμανοϋ ίστορικοϋ κ. Sybel,
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βολάς αύτοΰ. "Οσον ή ιστορία τοΰ Ναπολέοντο; 
Γ' κατά την αληθή τή;λέξεω; σημασ'αν δυσχερής 
έστι γραφήναι κατά τήν ώραν ταύτην, τοσοΰτον 
διαφέρον φαίνεται ήμίν νά προσπαθήσωμεν ρίπτον- 
τες βλέμμα εις τά σπουδαιότατα σημεία τοΰ βίου 
αύτοΰ ε’να ζατανοήσωμεν τήν ατομικότητα αύτοΰ 
κα'ι ζαταλάβωμεν ίσως τήν ενδόμυχον αύτοΰ ΐδε’αν.

“Αρχομαι πρδ; τοΰτο ε'κ παρατηρήσει·»;, ήτις 
φαίνεται μοι σπουδαία ώ; αφετηρία τή; μελέτη; 
ταύτη;. 'Ο Ναπολέων, ώ; καί ύ θειο; αύτοΰ, 
ίσω; δ’ έτι και δλιγώτερον αύτοΰ, δ'εν ήτο Γάλλο; 
κατά τήν ηθικήν σημασίαν τή; λέξεω;. Ναπο
λε'ων δ Α' καθ’ ολοκληρίαν ’Ιταλό; και μέχρι 
τοΰ τε εϊκοστοΰ έτους τής ήλιζία; αύτοΰ πικρόν 
τρε'φων μίσος κατά τών Γάλλων, τών δυναστών 
τή; γενεθλίου αύτοΰ νήσου, έγένετο Γάλλο; μόνον 
οτε ή έπανάστασις ήνοιξεν εύρϋ στάδιον εΐ; τήν 
φιλοδοξίαν αύτοΰ, άλλά και τοΰτο όπω; μετα- 
χειρισθή τήν Γαλλίαν οργανον τών ιδίων αύτοΰ 
σκοπών. Ναπολε'ων ό Γ', γεννηθεί; ε’ν ΙΙαρισίοι;, 
είχε τουλάχιστον μητρόθεν γαλλικόν αϊμα εϊ; τά; 
φλέβας αύτοΰ. Άλλ’ ή τύχη ήθέλησεν όπως άπδ 
τοΰ έκτου μέχρι τοΰ τεσσαρακοστού αύτοΰ έτους, 
κατά πασαν δηλαδή τήν περίοδον τοΰ βίου, καθ' 
ήν σχηματίζεται και συναναπτύσσεται ήφύσι; τοΰ 
άνθρώπου, διαβίωση έν πάση άλλη χώρα ε'κτδ; 
τής Γαλλία;, έξ η; μόνον τά τείχη φυλακή; έγνώ- 
ρισε μετά τά; δύο αύτοΰ απόπειρας, σπουδάση 
έν τω γερμανικοί γυμνάσιο τή; Αύγούστης, λάβη 
τήν στρατιωτικήν αύτοΰ πχίδευσιν έν Ελβετία, 
φοίτηση εϊ; τήν σχολήν τής έπαναστατική; δη
μαγωγία; έν Ιταλία, σχηματισθή εϊς τήν πολιτι
κήν έπιστήμην παρά τοϊς “Αγγλοι; και τοΤ; ’Α
μερικανό”;, χρεώστε” τέλος πάσα; αύτοΰ τά; γνώ
σεις καί πασαν τήν διανοητικήν αύτοΰ δύναμιν 
εϊ; πάντα; τού; διαφόρου; πολιτισμούς, έν οΓ; δέν 
ϋπήρχεν ό γαλλικό; πολιτισμός. Βεβαίως άφ’ ή; 
ήμέρας ήδυνήΟη νάσκεφΟή, υπήρξε έκ μέση; ψυ
χής άφωσιωμένο; εί; τήν Γαλλίαν, άλλ'ήάφο- 
σίωσι; αΰτη ούδέν είχε κοινόν πρδ; τδν έρωτα 
τή; πατρίδος, τδν τοσοΰτον κοινόν έν τή καρδία 
τοΰ άνθρωπον, προήρχετο δ’ άπλοι; έκ τοΰ ότι ό 
θρόνο; Ναπολέοντο; τοΰ Α-, 8/ ό ανεψιό; (ονειρο
πολεί μετά πεποιθήσεω; και βεβαιότητας, άπο- 
δεικνυούση; τήν πίστιν αύτοΰ εί; τήν ειμαρμέ
νην, έπι τή; γαλλική; ώζοδομήθη χωρά;, άδύ- 
νατον δέ ήτο ν' άνοιζοδομηθή άλλαχοΰ. Ώ; διά 
τδν θείον αύτοΰ, ουτω και δι’αύτδν ή Γαλλία 
δέν ήτο σκοπός. άλλά μέσον. Ώ; ό θεϊο; αύτοΰ, 
τά; πολιτικά; αύτοΰ βλέψεις έπεξέτεινε πέραν 
τών όρίων καί τών συμφερόντων τή; Γαλλίας, 
τοΰτο δέ έκολάκευσε μέν έπί τινα χρόνον τδν

έρωτα των Γάλλων πρδ; τήν δόξαν, άλλ’έπ'ι τέ
λους εϊ; φοβερά; αύτού; περιήγαγε καταστροφές.

II κληοοζομια τοΰ θείου αύτοΰ ητο δι’ αύτδν 
ή τύχη αύτοΰ. Ή βασίλισσα Όρτενσ'α, ή μήτηρ 
αύτοΰ, γυνή ζωηρά, ευφυή;, φιλόδοξος καί ένθους 
πρδς τήν άνάμνησιν τοΰ μεγάλου αύτοκράτορο;, 
τήν αύτήν τω υίω αύτή; ένέπνευσεν έκ τρυφερών 
ονύχων λατρείαν καί έξέΟρεψε τήν νεαράν έκείνην 
ψυχήν διά τή; ιδέα; ότι αύτδ; καί οί άδελφοί αύ
τοΰ προωρισμένοι ήσαν πρδ; άναγέννησιν τής δό- 
ξη; τοΰ οίκου Βοναπάρτου. Ό Κάρολο; Λουδοβί
κος, ώ; ώνομάζετο τότε ό νεώτερο; υιός, ούδαμώς 
έφαίνετο ύπδ τή; φύσεω; προωρισμένο; εί; τδν 
ριψοκίνδυνου βίονμνηστήρο; θρόνου. Ήτο πα”; γλυ
κύς καί εράσμιος, ούδαμώς έχων τδ ζωηρόν τής 
ήλικία; αύτοΰ, παρατηρητικός καί φιλομαθέστα
τος, εύμενή; καί φιλάνθρωπο;, έσκεμμένος, καί 
βραδύ; εί; πάσα; αύτοΰ τάς πράξεις, καίτοι έξε- 
οηλοΰντο ύπδ τήν έσωτεοικήν ταύτην γαλήνην έ
νίοτε μέν έμπαΟήςτις βία, πάντοτε δέ άκλόνητο; 
έπιμονή. «Ό γλυκύς μου πείσμωνε, έλεγεν ή μή
τηρ όμιλοΰσα περί αύτοΰ. Συμπαίκτορα είχε τότε 
ομογάλακτου αδελφήν, ήτις βραδύτερον άπέβη 
σπουδαιοτάτη κατά πάντα γυνή καί έπ’ αύτή; 
δέ τή; αύτοκρατορια; έμεινε συνδεδεμένη μετά 
τοΰ Ναπολέοντο; Γ', όν έγνώρισε κάλλιον παντός 
άλλου διά τών δεσμών στενωτάτης καί ένίοτε έ- 
πιδρώση; φιλίας. Έρωτήσαντός τίνος αύτήν έν τινι 
οικεία συναστροφή έάν ό αύτοκράτωρ ητο εύαί- 
σ.θητος, «Βεβαίως, είπεν, είναι εύαίσθητος καί 
κατά τήν γερμανικήν όλως σημασίαν τής λέξεως 
Τρυφερός καί εύμενής τήν φύσιν, επιθυμεί νά δια- 

I χέη πανταχοΰ περί αύτδν τήν χαράν καί τήν αύ
τήν έχει ύπέρ τών ανθρώπων μέριμναν, ήν ό κη
πουρός υπέρ τών άνΟέων αύτοΰ. ’Αλλ’ ύπάρχει 
έν τή ψυχή αύτοΰ χορδή, ήν δέν πρέπει νά έγγί- 
σης, έστι δ’ αυτή παν ό,τι άφορα εις τδ δίκαιον 
καί εις τδ μεγαλεϊον τής δυναστείας αύτοΰ."Οταν 
περί τούτου άντείπης αύτώ έκρήγνυται, ή βία 
αύτοΰ δέν γινώσκει πλέον όρια, γίνεται τίγρις». 
Προσε'θηκε δέ εις τήν εικόνα ταύτην άνάμνησίν 
τινα τών παιδικών αύτών χρόνων Ό πρίγκηψ 
ητο τότε περίπου δωδεκαετής. Συνομιλούσα μετ’ 
αύτοΰ έν τω κήπω ύπδ τά παράθυρα τοΰ πύρ
γου Άρενεμβέρ, ήρχιζε νά χλευάζη αύτδν πονη- 
ρώς, διά τά αύτοκρατοριζά αύτοΰ όνειρα. Ιΐά- 
ραυτα ήστραψαν οί δφθα-μοί τοΰ πρίγζηπος,'άλλά 
κατε'στειλεν εαυτόν, έξηκολούθησεν έπιχαρίτως 
διαλεγόμενος καί παρέσυρεν αύτήν εις τδ άλσος 
τοΰ πύργου, όπου ούδέν βλέμμα έξικνεϊτο μέχρι;

| αύτών. Έκεϊ όρμα καί διά τών δύο χειρών άρπά- 
| σα; αύτή; τδν βραχίονα. ·Άνακάλεσον ό',τι είπες,

εις Γαλλίαν, δ'θεζ έπανέκαμψεν εις Ελβετίαν. Έκ 
των ·;ι·(ον8των τούτων τ^'.ττχ πιθανόν αποβαίνει 
δτι ό πρ'γκηψ άνέλαβε τότε πρδ; τούς Ματσινι- 
στά; υποχρεώσει; διά τδ μέλλον, άλλως δέ αί ύ- 
ποχρεώσεις αυται δέν είναι άναγκαϊαι πρδς έξή- 
γησιν τής μετά ταϋτα έπεμβάσεως αύτοΰ έν 
Ιταλία. (Ακολουθεί).

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΝ ΤΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ. 
(Συνέχεια- άριθ 9).

Παρά δέ τοϊς Σπαρτιάταις ή ίσότη; τής γυναικδ; 
πληρέστατα αναγνωρίζεται ύπδ τοΰ μεγάλου αύτών 
νομοθέτου Λυκούργου, άλλά τά προσόντα καί κα
θήκοντα αύτής παραγνωρίζονται καί ή άγωγή αύ
τή; νοθεύεται. Ό Λυκοΰργο; θεώρησα; τήν γυναίκα 
μόνον ώ; μέλλουσαν μητέρα ανδρείου στρατιώτου, 
παρημέλησεν ό'λω; τήν ήθικήν καί διανοητικήν αύ
τής αγωγήν, καί κατήγαγε τήν νεάνιδα άπδ τοΰ 
άσύλου τοΰ μητρικοΰ οίκου εις τούς γυμνικούς άγώ- 
να; συναναφυρομένην μετά τών άνδρών καί ανταλ
λάσσονταν αντί τή; σωματικής ρώμης τήν παρθε 
νιχήν αιδώ. Καί έφ’όσον μέν αί άρεταί τοΰ Λυ
κούργου έκόσμουν τούς άνδρας έν τή ήρωϊχή Σπάρτη, 
ήδυνήθησαν καυχασθαι δικαίως αί Λάχαιναι 0τ 
μόναι ήδεσαν γένναν άνδρας καί τιμασθαι ύπδ τών 
άνδρών καί οέσποιναι άποχαλεϊσθαι. Άλλ’ 0τε ή 
διαφθορά ήρξατο είσελαύνουσα εις τήν Σπάρτην, αί 
Λάχαιναι, στερούμενα·, τής άναγχαίχς ηθικής άγω 
γής, ού μόνον ούδαμώς ίσχυσαν χαλινώσαι αύτήν, 
άλλά καί πρώται αύταί καταληφθεΐσαι ύπδ τής 
δίψης τοΰ χρυσοΰ καί τής πολυτελεία; συνετέλεσαν 
μάλιστα εις τήν ένίσχυσιν τής διαφθοράς Μάρτυς 
τούτου ό περικλεής Σταγειρίτη; πικρώ; ελέγχει 
τδν νομοθέτην τών Σπαρτιατών διά τήν αμέλειαν 
αύτοΰ περί τήν γυναικειαν άγωγήν. «Έν όσαις 
πολιτείαις, λέγει, φαύλως Ιχει τδ περί τάς γυναί
κας, τδ ήμισυ τής πόλεω; είναι δει νομίζειν άνο- 
μοθέτητον όπερ έχε” (ε’ν Σπάρτη) συμβεβηχεν. 
"Ολην γάρ τήν πόλιν ό νομοθέτη; είναι βουλόμενος 
καρτερικήν, κατά μέν τούς άνδρας φανερός έστι 
τοιοΰτο; ών, έπί δέ τών γυνα κών εξημέληκε ζώσι 
γάρ άχολάστω; πρδς άπασαν άκολασίαν χαί τρυ- 
φερώς· ώστ’ άναγχαΐον έν τή τοιαύτη πολιτεία 
τιμασθαι τδν πλοΰτον, άλλως τε κάν τυγχάνωσι 
γυναιχοχρατούμενο·., χαθάπερ τά πολλά τών στρα
τιωτικών καί πολεμικών γενών. . . . Διό παρά τοί; 
Λάκωσι τοΰθ’ύπήρχε καί πολλά δ'.ωχείτο ύπδ τών 
γυναι·ών έπί τής αρχής αύτών. . . . Χρησίμου 
δ’ούσης τής θρασύτητο; πρδς ούδέν τών εγκυκλίων, 
άλλ’είπερ πρδ; τδν πόλεμον, βλκβερώταται καί πρδ; -·

άνακράζει λυσσσωδώς, άνακάλεσον, ή σοΰ συντρί
βω τδν βραχίονα», καί έσφιγγεν αύτήν, τοσοΰτον 
σφοορώς, ώ; έλεγεν, ώστε έπί οκτώ ήμέρας μετά 
δυσκολίας ήδυνήθη νά κινή τδν βραχίονα τοΰτον.

Έκ παίδων ήδη ό Ναπολέων ητο Άμλέτος. 
Ιίεριφίλητος μήτηρ, ένεφύτευσεν έν τή ψυχή αύ
τοΰ δαιμονιώδη φιλοδοξίαν, ήτις αύξουσα βαθμιαία»; 
καταλαμβάνει έπί τέλους έξ ολοκλήρου αύτδν καί 
κατακρατεί έν αύτίΐί παντός άλλου αισθήματος. 
Καταδεικνύει αύτώ κληρονομικόν δικαίωμα σρρδς 
ύπεράσπισιν, καθήκον ιερόν πρδ; έπιτέλεσιν καί 
επιβάλλει αύτώ έργον τά μέγιστα βαρύ διά τά; 
ασθενεί; αύτοΰ δυνάμεις, έργοζ δ'περ ούδαμώς συμ 
βιβάζεται πρδς τδν χαρακτήρα αύτοΰ καί τίθησι 
τήν ήθικήν αύτοΰ φύσιν έκτδς έαυτή;.

Τδν νεαρόν Βοναπάρτην έκάλεσε τδ πρώτον έπι 
τδν δημόσιον βίον ή γαλλική έπανάστασις τοΰ 1830 
Έπί τω άγγέλματι τοΰ γεγονότος τούτοι ή Όρ 
τενσία ήθέλησε νά δράμη εις ΙΙαρισίους, άλλ’ ά- 
νεστάλη έκ τή; ταχεία; άναγορεύσεω; τοΰ Λου 
δοβίκου Φιλίππου. Οί παρισιανοί δημοκράτα·. εϊ- 
χον τότε συνεννοήσεις μετά τών δυσηρεστημενων 
πάση; χώρας. Βλέποντε; ότι ή Νεάπολις, ή Το 
σκάνα, τδ ΓΙεδεμόντιον, έμενον ήσυχοι, έδωκαν έν 
’Ιταλία τδ σύνθημα τή; έξεγέρσεω; εϊ; του; φιλο- 
ταράχους κατοίκου; τής παπικής έπικρατειας τής 
Μοδένης καί τής ΤΙάρμης. Ή έπανάστασις, ύπο 
στηριζομένη ύπδ τών λειψάνων τών Καρβονά- 
ρων καί ύπδ μέρους τών πεφωτισμένων πολιτών, 
διηυθύνετο ιδία ζατά τή; διοιζήσεω; τών ιερέων 
καί άνεκήρυξε τήν πτώσιν τής κοσμικής έξουσίας 
τοΰ πάπα· άλλ’ έστερεϊτο ένότητο; καί διευθόν- 
σεως. Οί δύο υιοί τής βασιλίσση; Όρτενσίας ήσαν 
τότε έν Ιταλία, μεθ' όλας δέ τάς συμβουλάς τοΰ 
πατρδς αύτοΰ, όστι; ούδαμώ; ήσπάζετο τά φιλό
δοξα όνειρα τής οικογένειας αύτοΰ, συνηνώθησαν 
μετ’ ένοπλου στίφους, δ'περ έκ Βονωνία; έχώρει 
πρδς τήν Ρώμην. Οί Βοναπάρται ήνάγκασαν τδν 
στρατηγόν Σερκονιάνην. οστις έδίσταζε,νά χωρήση 
θαρραλέοι; έπί τά πρόσω. ’Αλλ’ άφικόμενοι εί; 
Ρ'.έτι συνήντησαν τδν επίσκοπον Γαβριήλ Φερέτην 
όστι; πείσα; μέρος τοΰ στίφους νά έγκαϊαλείψη 
αύτού; έβίασε τδν στρατηγόν εις ύποχώρησιν. Οί 
δύο πρίγζηπε; δέν ευρον πλέον τότε εύκαιρίαν έ
νεργείας. ΊΙ έπαναστατική κυβέρνησις τής Βο
νωνία; αοβουμένη μή ή παρουσία αυτών έφελκύ- 
σηται αύτή τήν δυσμένειαν τοΰ βασιλέω; Λουδο
βίκου Φιλίππου ένέχλεισεζ αύτοΰ; έν μεμακρυσμέ- 
νω φρουρίω. έκεϊ δέ 8 μέν πρωτότοκο; νοσήσα; ά- 
πέθανεν, ό δέ νεώτερο; δνομασθείς έκτοτε Λουδο
βίκος Ναπολε'ων έφυγε κατά τήν άφιξιν τών Αύ- 
στριακών καί μετά πολλά; περιπέτειας άφίκετο
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ταΰθ'αί τών Λακώνων ήσαν. Έδήλωσαν δ’έπί τής 
Θηβαίων έμβολής· χρήσιμοι γαρ οί&ν ησαν, ω--ερ 
έν έτέραις πόλεσι, θόρυβον δέ παρείχαν πλείι» τών 
•πολεμίων».

Καί είχε μέγα δίκαιον δ παγκόσμιος εκείνος νους. 
'II τεχνητή καί παρα φύσιν γυναικεία αγωγή, ήν 
ένομοθετησεν ό Λυκούργος, παρήγαγε μέν τδ πρώ
τον αγλαούς τινας καρπούς, αλλ' ώς τελευταϊον 
αποτέλεσμα έπήνεγκε τήν ακολασίαν, τήν τρυφήν 
καί τήν διαφθοράν τών γυναικών, αί'τινες οΰδαμώς 
παρεσχευασμέναι ήσαν. ό'πως παλαίσωσι κατά τών 
γοήτρων τούτων, καί τδν ύπδ τής γυναιχδς έγκεν- 
τρισμδν τής διαφθοράς ταύτης καί είς τδ ίίρρεν φΰλον.

Παρά τοϊς λοιποϊς Δωριεΰσι καί παρά τοΤς Αΐο- 
λεΰσιν ή γυναικεία αγωγή ιααί,εται οτι άπέφυγε τας 
δύο ταύτας αντιθέτους ύπερβολάς. ΊΙ γυνή οΰτ'έγ- 
κεκλεισμένη ε'ντή γυναικωνίτιδι ήν, ώς εν’Αθήναις, 
ούτε συνανεφυρετο μετά τών άνδρών εν τοϊς γυμνι- 
κοϊς άγώσιν, ώς έν Σπάρτη Ή αγωγή αΰτής ήν 
ή έμπρέπουσχ τή γυναικί αγωγή, ή άφορώσα εϊς 
τήν διανοητικήν καί ήθιχήν αΰτής άνάπτυξιν. 
Τοΰτο τούλάχιστον έςεστιν εϊκάσαι ώς έκ τώνπερι- 
δόςων ε'ν τοϊς γράμμασι καί ταϊς τε'χναις γυναικών, 
αϊτινες έγεννήθησαν έν ταϊς δωρικαϊς χαί αίολικαϊς 
πόλεσιν. ΊΙ Αίολίς νήσος, είς ήν τά κύματα ήγχ- 
γον έκ Θράκης τήν λύραν τοΰ Όρφέως, ή Λέσβος 
παρε'δωκε τήν λύραν ταύτην είς χεϊρας οΰχί άνα- 
ςίας τών τοΰ Όρφέως. είς τάς χεϊρας τής περι- 
κλεοΰς αΰτής θυγατρδς Σαπφοΰς. ΊΙ μνήμη τής 
μεγάλης ταύτης ποιητρίας έσυκοφαντήθη λίαν ύπό 
τινων μεταγενεστέρων, άλλά τάς συκοφαντίας ταύ
τας διά πολλών καί σπουδαίων επιχειρημάτων έπε- 
χείρησεν άνασκευάσαι δ σοφός ιστορικός τής ελλη
νικής γραμματολογίας Όττεφρεϊδος Μυλλερος. Τδ 
καθ’ ήμϊς, κρίνοντες αΰτήν έκ τών δλιγίστων δυσ
τυχώς περισωζομένων λειψάνων τών ποιημάτων 
αΰτής, βλέπομεν οτι ή λύρα αυτής έθιγε πολλάχις 
τά εΰγενε'στατα τών αισθημάτων τής ανθρώπινης 
καροίας. ΊΙ μεγάλη ποιήτριχ έπιδείκνυται αυστη
ρότατη πρδς τήν διαφθοράν, έπιτιμώσα πικρώς τδν 
αδελφόν ώς απελευθερώσαντα μίαν έτχίραν· πρδς 
τδν ’Αλκαίον έπιστείλαντα ότι βούλεται μέν είπεϊν 
τι πρδς αυτήν άλλά κωλύεται ύπδ τής αϊδοΰς, 
άναχηρύσσουσα κχί έςχίρουσα τδ παρρησιαστικόν 
καί μεγχλόφρον τής αρετής άπαντα διά τής ωραίας 
ταύτης ιδέας. Sti τών έμπνεομένων ύπδ τοΰ πό
θου τοΰ άγχθοΰ καί τοΰ κχλοΰ οΰδ" ό φόβος μή 
είπωσι κακόν τι την γλώτταν ταράττει, οΰδ- ή αι
δώς τά βλέμματα αΰτών τδν πλούτον άνευ α
ρετής κακόν κρίνει γείτονα, ύψιστην δέ τής ευδαι
μονίας βαθμίδα την συζυγίαν άμφοτέρων τούτων 
τέλος, τδ κλέος τής παιδείας εξαιρούσα έλεγε πρδς 

τάς απαίδευτους γυναίκας· Άποθανοΰσα έν τώ 
τάφω Οά κήσαι, ή δε μνήμη σου οΰκ έπιζήσει 
παρά τοϊς έπιγιγνομε'νοις, διότι οΰκ εδρέψω τά τών 
ΓΙιερίδων ρόδα.

Τής δικαίως έπικληθείσης δεκάτης Μουσης συμ- 
πολϊτις καί ίσως μαθήτρια ή σεμνή καί αίδήμων 
παρθένος ’Πρίννα ύπδ τήν έπίβλεψιν αΰστηρας 
μητρδς έν τή οικιακή εστία εργαζόμενη, έμελε'τα 
τδ ποίημα τής Ηλακάτης, έν ω έψαλε τδ ορ
γανον τής εργασίας αΰτής. Άπώλετο άτυχώς τδ 
ποίημα τής σεμνής παρθένου, ήν ταχέως άνήρπα- 
σεν ή μοΤρα ή έν χερσίν έχουσα τήν ηλακάτην 
τών νημάτων τοΰ ανθρωπίνου βίου· τά δ" εγκώ
μια δ'σα άναγινώσκομεν παρά τοϊς άρχαίοις παρα- 
βάλλουσι τδ ποίημα τοΰτο πρδς τά τοΰ 'Ομήρου 
έπαισθητοτ'ραν ποιοΰσι τήν απώλειαν τοΰ ποιήμα
τος τής αγνής εκείνης νεάνιδος, ήτις κατενόησεν 
δ'τι παρά τή γυναικί καί αΰτή ή μεγαλοφυΐα ο
φείλει είναι ύμνος τής γυναικείας αρετής.

Παρέλθωμεν μετά σεβασμοΰ πρδ τών μεγάλων 
δνομάτων τής Μυρτιδος, τής ευτυχούς καί περι
καλλούς νιχητρίας τοΰ Πινδάρου Κορίννης, τής 
Τεγεάτιδος Άνύτης, τής Βυζαντίας Μοιροΰς, τής 
Άργειας Τελεσίλλης, τής Κορινθίας Κόρας, έφευ- 
ρέτιδος τής πλαστικής, τών ζωγράφων Τιμαρέτης, 
Ειρήνης, Άρισταρέτης, Λάλλας, τών πυθαγορείων 
Θεανοΰς, Φίντυος, Άριγνώτης, Περικτυόνης καί 
έπανακάμψωμεν είς τήν μεγχλην τής Παλλάδας 
πόλιν. τήν κλεινήν τής 'Ελλάδος Ελλάδα.

"Οτε μετά τά μηδικά έπήλθεν ή μεγάλη εκείνη 
διανοητική έξίγερσις, ήτις έγέννηοε τδν περικλεα 
αιώνα τοΰ ΙΙεριχλέους, ότε ό ελληνικός νοΰς άκονη- 
θείς έν τω γιγαντείιφ άγώνι, δν ήγωνίσατο έν Μα- 
ραθώνι καί Σμλαμϊνι κα'ι Πλαταιχϊς ή ήθική δύ 
ναμις κατά τής υλικής βίας, ή ελευθερία χατά τοΰ 
δεσποτισμοΰ, δ πολιτισμός καί ή πρόοδος κατά τοΰ 
σκότους καί τής οτασιμότητος, έτράπη έπί τήν 
εξίχνευσιν πάντων τών μεγάλων μυστηρίων τής 
φύσεως. τής άνθρωπότητος καί τής έπιστήμης, έ
κλεψε, νέος Πρου.ηθεύς, τδν νάρθηκα τοΰ ιδεώδους 
καλοϋ καί αγαθού, κχί μετέδωκεν αΰτδν διά τοΰ 
γλυφάνου. τοΰ χρωστήρος καί τής γραφίδας κτήμα 
ε'ς αεί τή άνθρωπότητι. έπήλθε κατ' ανάγκην έν 
τή πόλει τής Παλλάδας ισχυρά άντι'δρασις εις τάς 
περί γυναιχδς έπικρχτούσας ιδέας. ΊΙ άντίδρασις 
αύτη άρχεται άπδ τής σκηνής, μεταβαίνει είς τήν 
τέχνην καί εισδύει τέλος είς τάς δέλτους ιών με
γάλων φιλοσόφων χαί ηθικολόγων.

(’Ακολουθεί).
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